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Ersättningar inom Garantum 

 

1. Bakgrund 

Garantum Fondkommission AB (Garantum) är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av 

den svenska Finansinspektionen. 

Styrelsen i Garantum har beslutat en ersättningspolicy som reglerar fasta och rörliga 

ersättningar till de anställda samt kriterier för anställda med en väsentlig inverkan på företagets 

riskprofil. Ersättningspolicyn träffar även anställda i moderbolaget Garantum Invest AB samt 

Garantum Strukturerade Produkter AB. Policyn reviderades och beslutades den 29 december 

2017. 

Denna redogörelse, som upprättats i enlighet med 2 kap 11§ FFFS 2011:1, förklarar viktiga 

samband i företagets ersättningspolicy samt de åtgärder som Garantum vidtagit för att leva upp 

till kraven i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, tillsynsförordningen, 

ersättningsföreskrifterna samt ersättningsförordningen.  

2. Riskanalys 

Garantum har gjort en bedömning av verksamheten utifrån ett riskbaserat förhållningssätt och 

därvid analyserat vilka verksamheter som är förenade med hög risk och dess samspel med 

ersättningssystemet. Riskanalysen indikerar ramarna för den rörliga ersättningen liksom andra 

komponenter i ersättningssystemet och beaktar bl a de intressekonflikter som kan uppstå i 

verksamheten. 

3. Typer av ersättningar 

Garantum kan ha följande ersättningar. 

Fast lön och pensionsförmåner. Denna del bestäms utifrån den anställdes yrkeserfarenhet och 

organisatoriskt ansvar.  

Rörlig ersättning. Beslutas utifrån generella eller specifika målsättningar för Garantum och den 

anställde. Rörlig ersättning får inte överstiga fast ersättning för Relevanta personer. 

Provisionsbaserad lön utan koppling till framtida riskåtaganden. Beslutas på grundval av volym- 

och/eller försäljningsresultat för den avdelning i vilken den anställde ingår eller för den 

anställde. 

Övriga ersättningar. Med detta avses friskvårdsbidrag och andra förmåner.  

Beträffande rörlig ersättning och provisionsbaserad lön utbetalas sådan ersättning endast om i) 

Garantum och koncernen uppvisar ett positivt resultat för intjänandeåret, och ii) den anställde 



   

efterlever bolagets och branschens implicita och explicita krav på affärsmässig sundhet och 

regelefterlevnad.  

Det ska finnas en balans mellan fast och rörlig ersättning och den rörliga ersättningen får inte 

enbart utgå på grundval av kommersiella kriterier. 

Garanterade rörliga ersättningar får beslutas om särskilda skäl föreligger och får endast utgå för 

det första anställningsåret. 

4. Anställda med en väsentlig inverkan på företagets riskprofil 

Som utgångspunkt betraktas medlemmar i Garantums verkställande ledning, ansvariga för 

kontrollfunktionerna, avdelningschefer samt specialister som hanterar eget lager, upphandling 

och paketering som anställda med en väsentlig inverkan på företagets riskprofil (Relevanta 

personer). I samband med att ersättningar bereds och beslutas analyserar bolaget vilka 

anställda som därutöver ska anses ingå i denna kategori på grundval av t ex storleken på den 

anställdes ersättningspaket för det föregående budgetåret. Detta innebär att en vidare krets av 

Relevanta personer kan vara aktuell från tid till annan. 

Anställda som inte fångas av den definition som anges ovan tillhör kategorin övriga anställda. 

5. Uppskjutande 

För anställda med väsentlig inverkan på riskprofilen gäller följande regler för uppskjutande av 

den rörliga ersättningen. 

Verkställande ledning – 60% av den rörliga ersättningen skjuts upp i minst tre år. Den första 

delen av den uppskjutna ersättningen utbetalas tidigast ett år efter att beslut om ersättning 

fattats. 

Ansvariga för kontrollfunktionerna och avdelningschefer – 40% av den rörliga ersättningen 

skjuts upp i minst tre år. Den första delen av den uppskjutna ersättningen utbetalas tidigast ett 

år efter att beslut om ersättning fattats. 

Övriga anställda med en väsentlig inverkan på företagets riskprofil – 40% eller 60% av den 

rörliga ersättningen skjuts upp i minst tre år. Den procentuella andelen beslutas på grundval av 

de bestämmelser som anges i ersättningsföreskrifterna och ersättningsförordningen. 

För ersättningar upp till 100 000 kronor kan undantag förekomma. 

Övriga anställda – Alla belopp upp till 200 000 kronor utbetalas det år under vilket beslut om 

ersättning fattats. Överskjutande belopp betalas med hälften året efter intjänandeåret och den 

andra hälften efter det årsskifte som följer.  

Bolaget kan besluta att provisionsbaserad lön ska omfattas av uppskjutande. 

I den utsträckning som tillämplig lag medger har Garantum möjlighet att förlänga 

uppskjutandeperioderna, besluta om återtagande av meddelad ersättning samt vidta sådana 

andra åtgärder som kan krävas till följd av bl a risker kopplade till omvärlden och bolagets 

affärsmodell samt specifika risker kopplade till anställda. 

6. Beslutsordning 



   

Styrelsen beslutar ramarna för all rörlig ersättning och provisionsbaserad lön. Den 

personalansvarige föreslår, och VD beslutar, vilken kategori den anställde tillhör samt vilka 

regler för uppskjutande som är tillämpliga. En av styrelsen utsedd oberoende styrelseledamot 

kontrollerar, och styrelsen beslutar, om ersättningar till verkställande ledning samt ansvariga 

för kontrollfunktionerna.  

Den oberoende styrelseledamoten ska göra en bedömning av företagets ersättningspolicy och 

ersättningssystem.  

Compliance eller annan kontrollfunktion gör årligen en bedömning av om ersättningarna 

stämmer överens med företagets ersättningspolicy samt bistår den oberoende 

styrelseledamoten i dennes bedömning. Compliance bedömning läggs fram för styrelsen senast i 

samband med fastställandet av årsredovisningen. 

För ersättningar som överstiger 500 000 EUR gäller särskilda rapporteringskrav och i vissa fall 

förhandsgodkännande från behörig myndighet. VD ansvarar för att åtgärder i tillämpliga fall 

vidtas. 


