
Offentliggörande avseende ersättningar för verksamhetsåret 2013 
 
 
Detta offentliggörande avser ersättningar till anställda inom Garantum för verksamhetsåret 2013. Inga 
externa konsulter har använts för framtagandet av ersättningspolicyn. Ersättningspolicyn som ligger till 
grund för detta offentliggörande har beslutats av styrelsen för Garantum Fondkommission AB. Utöver 
Garantum, dess ägare, anställda och kunder finns inga intressenter av ersättningspolicyn.  
  
 

1. Grunden för utformningen av denna policy 
 
Omfattning 
 
Denna policy omfattar Garantum Invest AB, Garantum Fondkommission AB och Garantum Strukturerade 
Produkter AB. Garantum Fondkommission AB (Bolaget) är ett värdepappersbolag som står under tillsyn 
av Finansinspektionen. 
 
Storlek 
 
Antalet anställda uppgår till cirka 50 heltidstjänster. Majoriteten av de anställda arbetar inom 
stabsfunktioner eller på administrativa avdelningar. Bolaget har en marknadsandel som placerar bolaget 
bland de fem största inom segmentet strukturerade produkter. Bolagets andel och position bland de 
företag som erbjuder investeringsprodukter är dock betydligt mindre. 
 
Intern organisation 
 
Alla delägarna är aktiva i driften av verksamheten. Försäljningschefen, marknadschefen, ansvarig dealing, 
ansvarig för kapitalförvaltningen samt administrativa chefen är alla delägare och ingår i ledningen.  I den 
dagliga verksamheten finns en närhet till ägarna, styrelsen och ledningen. Delägarnas delaktighet 
motverkar kortsiktighet i organisationen. 
 

2. Verksamhetens art, omfattning och komplexitet 
 
Bolagets komplexitet kan ses ur två perspektiv antingen genom en formell syn utifrån de verksamheter 
som bolaget har tillstånd att driva eller utifrån hur den faktiska verksamheten under varje tillstånd 
utövas. 
 
Garantums verksamhet är i jämförelse med andra värdepappersinstitut mindre komplex. Den 
väsentligaste risken bolaget har utgörs av egna innehav av strukturerade produkter som Bolaget 
arrangerat och som är en följd av att bolaget upprätthåller en andrahandsmarknad. Bolaget innehar en 
större del av de tillstånd ett värdepappersbolag kan erhålla men antalet tillstånd i sig gör inte den 
konkreta verksamheten komplex.  
 

3. Ersättningar 
 
Garantums totala ersättningar till anställda och uppdragstagare ska präglas av långsiktighet och utgå från 
historiskt och bedömda framtida resultat. Ersättningar ska inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande 
och det ska finnas balans mellan fast och rörlig ersättning. Vad som är en lämplig balans mellan fast och 
rörlig ersättning avgörs från anställd till anställd och kan skilja mellan olika anställningskategorier och 
bedömas utifrån vad som kan anses vara normalt hos konkurrenter och andra aktörer på 
finansmarknaden för motsvarande position.  
 
Den fasta ersättningen ska vara så stor att den anställdes månadslön kan anses utgöra en normal fast lön 
och att den anställde inte genom företagets försorg görs beroende av eventuell rörlig ersättning. 
 
Fast ersättning 
 



Alla anställda erhåller en fast på förhand bestämd ersättning (fast ersättning) antingen som månadslön 
eller som timlön. Anställda har en gång per år ett lönesamtal med närmaste chef. 
 
Rörlig ersättning 
 
All ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller storlek är rörlig ersättning, dock inte sådan 
provisionsbaserad lön som anges i FFFS 2011:1.  
 
Garantum kan ha tre typer av rörliga ersättningar. 
 
1. Ersättning som är kopplad till Garantums resultat (vinstdelning); 
2. Ersättning som är kopplad till visst försäljningsresultat och som inte är kopplad till framtida 
riskåtaganden som kan ändra räkenskaperna; och 
3. Ersättning som är kopplad till visst försäljningsresultat och som är kopplad till framtida riskåtaganden 
som kan ändra räkenskaperna. 
 
Bolaget tillämpar f.n. endast rörliga ersättningar enligt punkterna 1 och 2. 
 
Ramarna för den rörliga ersättningen beslutas av styrelsen, efter hörande av ägarna, och utgår endast då 
Bolaget visar ett positivt resultat.  
 
VD beslutar, i samråd med ägargruppen och efter förslag från ansvariga chefer, om fördelningen till 
enskilda anställda.  
 
Principer för rörlig ersättning framgår under punkt 5. 
 
Pension  
 
Den anställde erhåller tjänstepension på marknadsmässiga villkor från den dag den anställde fyller 25 år. 
 
Dessutom har den anställde rätt att göra en löneväxling på såväl den fasta lönen som den rörliga delen. 
Detta kan göras som en löpande avsättning (växling av lön) eller som en engångsavsättning (på den 
rörliga delen). 
 
Bolaget tillämpar inga diskretionära pensionsförmåner. 
 
Andra ersättningar eller förmåner 
 
Garantum ska vara restriktiva med andra ersättningar än kontanta ersättningar. Garantum kan dock 
lämna de anställda bidrag för bl.a. friskvård. Garantum ska inte ge de anställda t ex bil- eller 
bostadsförmåner annat än om synnerliga skäl talar för detta.  
 
 

4. Hantering av ersättningars eventuella påverkan på risker 
 
Ledningen ansvarar för den dagliga driften av företaget. Ledningen fattar strategiska beslut och andra 
beslut som kan påverka Garantums ekonomiska ställning och stabilitet. Anställda i ledningen kan erhålla 
rörlig ersättning. Riskerna som kan vara kopplade med ersättningssystemet hanteras genom att styrelsen 
fattar beslut om ersättningen samt att de rörliga ersättningarna skjuts upp över tiden.  
 
Strukturering arbetar mot emittenter och upprätthåller kontakten med dessa. Avdelningen övervakar 
även så att de priser Garantum erhåller från emittenter till andrahandsmarknaden kan anses vara 
marknadsmässiga. Beslut som kan påverka risknivån i företaget fattas av ansvarig för avdelningen. I övrigt 
uppkommer inga inte oväsentliga risker i verksamheten varvid ett förenklat uppskjutande av den rörliga 
ersättningen sker. 
 
Försäljning hanterar bolagets kontakter gentemot samarbetspartners. Då Bolagets försäljningsavdelning 
inte riktar sig mot investerare utan mot andra professionella aktörer som i sin tur distribuerar de 
strukturerade produkterna finns ingen inom avdelningen utöver den ansvarige som väsentligen kan 



påverka Bolagets risknivå. Arbetsuppgifterna för Garantums säljare är att upprätthålla kontakt och 
informera samarbetspartners om Garantum och Garantums produkter. Samarbetspartnern är därefter 
den som har relationen med köparen. Försäljningsresultatet är relaterat till en direkt genomförd 
transaktion och realiserad intäkt. Den eventuellt provisionbaserade delen av den rörliga ersättningen är 
inte kopplad till framtida riskåtaganden som kan ändra framtida resultat- och balansräkning då 
riskåtagandet i detta avseende upphör vid avvecklingen av affären. För anställda vid avdelningen 
tillämpas ett förenklat uppskjutande av den rörliga ersättningen. 
 
Mäklarsupports uppgift är att överbrygga mellan försäljning och värdepappersadministration. 
Avdelningen svarar på frågor från samarbetspartners och kunder samt slussar frågor vidare inom 
organisationen. Beslut som kan påverka risknivån i företaget fattas av ansvarig för avdelningen. I övrigt 
uppkommer inga inte oväsentliga risker i verksamheten varvid ett förenklat uppskjutande av den rörliga 
ersättningen sker. 
 
Värdepappersadministration hanterar administrationen kring depåer, clearing & settlement m.m. Beslut 
som kan påverka risknivån i företaget fattas av ansvarig för avdelningen. I övrigt uppkommer inga inte 
oväsentliga risker verksamheten varvid ett förenklat uppskjutande av den rörliga ersättningen sker. 
 
Marknad hanterar Bolagets trycksaker, events och andra aktiviteter kring Bolagets marknadsföring. 
Beslut som kan påverka risknivån i företaget fattas av ansvarig för avdelningen. I övrigt uppkommer inga 
inte oväsentliga risker verksamheten varvid ett förenklat uppskjutande av den rörliga ersättningen sker. 
 
Makroanalys ansvarar för analys och övergripande bevakning av internationell ekonomi samt enskilda 
länders ekonomiska situation. Inga inte oväsentliga risker som kan påverka risknivån uppkommer i 
verksamheten varvid ett förenklat uppskjutande av den rörliga ersättningen sker. 
 
Kapitalförvaltning ansvarar för Bolagets erbjudande avseende kapitalförvaltningstjänster kopplade till 
strukturerade produkter. Beslut som kan påverka risknivån i företaget fattas av ansvarig för avdelningen. 
I övrigt uppkommer inga inte oväsentliga risker verksamheten varvid ett förenklat uppskjutande av den 
rörliga ersättningen sker. 
 
Kontorsservice ansvarar för allmän kontorsservice. Inga inte oväsentliga risker som kan påverka risknivån 
uppkommer normalt i verksamheten varvid ett förenklat uppskjutande av den rörliga ersättningen sker. 
 
IT ansvarar för IT-drift och utveckling. Beslut som kan påverka risknivån i företaget fattas av ansvarig för 
avdelningen. I övrigt uppkommer inga inte oväsentliga risker i verksamheten varvid ett förenklat 
uppskjutande av den rörliga ersättningen sker. 
 
Ekonomi ansvar för bolagets bokföring samt upprättande av räkenskaper. Inga inte oväsentliga risker som 
kan påverka risknivån uppkommer normalt i verksamheten varvid ett förenklat uppskjutande av den 
rörliga ersättningen sker. 
 
Juridik ansvar för bolagets hantering av juridiska frågor såsom bolagsrätt, avtalsrätt, skattefrågor. Beslut 
som kan påverka risknivån i företaget fattas av ansvarig för avdelningen. I övrigt uppkommer inga inte 
oväsentliga risker i verksamheten varvid ett förenklat uppskjutande av den rörliga ersättningen sker. 
 
Kontrollfunktionerna övervakar bolagets verksamhet samt ger råd och stöd till ledning och styrelse. Risker 
som kan uppstå hanteras genom att styrelsen fattar beslut om ersättningen till de anställda ansvariga för 
funktionerna samt att rörliga ersättningarna till anställda skjuts upp över tiden. 
 
Beroende på roll, prestation av den anställde och bolagets resultat varierar den totala kompensationen till 
individen. 
 
Även om personlig utveckling och utbildning inte är en del av kompensationspaketet anser Garantum att 
de har en inverkan på varandra och att man bör titta på hur den anställde utvecklas när man justerar 
kompensationen till individen. 
 
 

5. Bedömningsgrunder för rörlig ersättning  



Del 1 - Bidrag till verksamheten 
 
Den rörliga ersättningen har en gemensam komponent för alla anställda. Ersättningen baseras på en 
bedömning av vilken prestation den anställde gjort under året. 
 
Bedömningsgrunderna för storleken av kompensation är: 

 Engagemang    
 Arbetstider    
 Telefondisciplin    
 "Puts & Studs"    
 Support till kollegor    
 Låg felprocent    
 Arbetseffektivitet    
 Kunskapsdjup    
 Kunskapsbredd    

 
 
Del 2 – Prestation i sin roll 
 

 Ledning 
 Strukturering 
 Försäljning 
 Mäklarsupport 
 Värdepappersadministration 
 Marknad 
 Makroanalys 
 Kontorsservice 
 IT 
 Ekonomi 
 Juridik 
 Kontrollfunktioner 

 
Ledning 
Ledningen; VD, vice VD samt avdelningscheferna. 
 
Bedömningskriterier: 

 Genomförande av uppgifter 
 Bolagets resultat 

 
Strukturering 
Strukturering omfattar framtagande och upphandling av produkter, liksom hantering kring 
andrahandsmarknaden.  
 
Bedömningsgrunderna för de anställda i gruppen är: 

 Produktutveckling  
 Upphandling  
 Tillgänglighet för organisationen 
 Affärsutveckling  
 Effektivitet i andrahandsmarknaden  

 
De anställda har ingen rörlig ersättning kopplat till resultatet i de portföljer man handlar upp eller till 
Garantums lönsamhet i andrahandsmarknaden. 
 
Försäljning 
Säljresultat: En säljare anses ha uppnått goda säljresultat när de relaterade intäkterna överstiger en viss 
nivå i kronor på årsbasis. Intäkterna räknas som nettointäkter, efter kostnader, som genererats.  
     



Extraordinära säljresultat: en säljare anses ha uppnått extraordinära säljresultat när de relaterade 
nettointäkterna överstiger en viss nivå i kronor.     
 
Med relaterad intäkt eller nettointäkt avses den realiserade intäkt som kan kopplas till transaktion 
förmedlad av extern samarbetspartner.  
 
Mäklarsupport 
Mäklarsupports uppgift är att stödja de externa återförsäljarna, samt interna sälj- och 
struktureringsfunktionerna i bolaget.  
 
För att erhålla denna del av rörlig ersättning krävs extraordinära insatser av den anställde. 
 
Bedömningskriterierna är: 

 Servicenivå 
 Snabbhet 
 Noggrannhet 

 
Värdepappersadministration 
 
Avdelningens uppgift är att stödja säkerställa att alla administrativa sysslor relaterade till affären 
hanteras på ett professionellt och effektivt sätt. För att erhålla del 2 av rörlig ersättning krävs 
extraordinära insatser av den anställde. 
 
Bedömningskriterierna är: 

 Ledaregenskaper 
 Servicenivå 
 Snabbhet 
 Noggrannhet 

 
Marknad 
Avdelningens uppgift är att producera trycksaker i samband med emissioner, hantera hemsidan, 
arrangera events och andra profilskapande aktiviteter.  
 
För att erhålla del 2 av rörlig ersättning krävs extraordinära insatser av den anställde. 
 
Bedömningskriterierna är: 

 Ledaregenskaper  
 Innovationsidéer 
 Servicenivå 
 Snabbhet 
 Noggrannhet 
 

Makroanalys 
Avdelningens uppgift är att bevaka omvärlden och bedöma den ekonomiska situationen i olika länder, 
regioner eller världsdelar. 
 
För att erhålla del 2 av rörlig ersättning krävs extraordinära insatser av den anställde. 
 
Bedömningskriterierna är: 

 Ledaregenskaper 
 Servicenivå 
 Snabbhet 
 Noggrannhet 

 
Kontorsservice 

Avdelningens uppgift är att hantera reception, möteslokaler, praktiska ärenden kring möten, 
resebokningar samt allmän kontorsservice. 
 



För att erhålla del 2 av rörlig ersättning krävs extraordinära insatser av den anställde. 
 
Bedömningskriterierna är: 

 Servicenivå 
 Snabbhet 
 Noggrannhet 

 
 Ekonomi 
Avdelningens uppgifter är att hantera bolagets bokföring, upprätta räkenskaper samt sköta rapportering 
enligt lag eller föreskrifter. 
 
För att erhålla del 2 av rörlig ersättning krävs extraordinära insatser av den anställde. 
 
Bedömningskriterierna är: 

 Noggrannhet 
 Genomförande av uppgifter 

 
 Juridik 
Avdelningen ansvarar för bolagets juridiska frågor. 
 
För att erhålla del 2 av rörlig ersättning krävs extraordinära insatser av den anställde. 
 
Bedömningskriterierna är: 

 Noggrannhet 
 Innovationsidéer 
 Genomförande av uppgifter 

 
  
IT 
Avdelningen ansvarar för bolagets drift, underhåll samt utveckling av data- och informationssystem. 
 
För att erhålla del 2 av rörlig ersättning krävs extraordinära insatser av den anställde. 
 
Bedömningskriterierna är: 

 Noggrannhet 
 Innovationsidéer 
 Genomförande av uppgifter 

 
 Kontrollfunktionerna 
Kontrollfunktionerna är styrelsens verktyg för att tillse att verksamheten bedrivs enligt gällande regler, 
instruktioner och mandat givna av styrelsen.  
 
Bedömningskriterier: 

 Genomförande av uppgifter 
 
Styrelse och ledning kan besluta om avsteg från ovan nämnda beloppsbegränsning under del 2 om det 
finns synnerligt goda skäl och det gagnar men inte äventyrar Bolagets långsiktiga utveckling. Sådana 
avsteg ska ske efter hörande av ägarkollektivet.  
 
 

6. Justering av uppskjuten ersättning 
 
Bolaget har rätt att återta meddelad men ej utbetald rörlig ersättning om synnerliga skäl föreligger. Med 
synnerliga skäl avses bl.a. att grunden för beräkningen av den rörliga ersättningen är felaktig, den 
anställde har begått allvarliga regelöverträdelser eller den anställde har sagt upp sin anställning. 
 
Förluster i enskilda av Garantums årsräkenskaper som inte påverkar Garantums förmåga att bedriva 
fortsatt verksamhet är i sig inte grund för Garantum att återta meddelad ersättning. 
 



Beslut om ersättningar  
 
Styrelsens ordförande bereder de ärenden som ankommer på styrelsen att fatta beslut om, såsom beslut 
om ersättning till ledande befattningshavare samt anställda inom kontrollfunktionerna. 
 
Riskanalys  
 
Bolagets analys av risker i verksamheten finns beskrivna i bolagets IKU. 
 
Ett felaktigt system för ersättningar kan leda till att riskerna i verksamheten ökar. Detta gäller särskilt 
rörliga ersättningar som vid en felaktig utformning kan leda till onödiga risker påverkar bolaget. 
 
Garantum bedriver verksamhet som huvudsakligen är att förmå och ge stöd till emittenter att emittera 
strukturerade produkter som Garantum därefter marknadsför och distribuerar. Garantums roll är att hitta 
en obligationsemittent och en optionsutställare som under rådande marknadsförhållanden kan ge det 
bästa priset med de bästa villkoren. När detta har identifierats meddelar Garantum respektive part och 
upplyser om att den andra parten har för avsikt att genomföra en transaktion varefter parterna genomför 
en transaktion sinsemellan. Därefter upprättar emittenten nödvändiga handlingar såsom prospekt för att 
produkten ska kunna erbjudas på marknaden. Garantum är aldrig här part i någon transaktion, bortsett 
från förmedlingen till kund, varför inga betydande risker uppstår för Garantum.  
 
Till denna huvudsakliga verksamhet har Garantum tillstånd att utöva annan tillståndpliktig verksamhet 
såsom investeringsrådgivning, inlåning, kreditgivning m.fl. Dessa verksamheter utgör kringtjänster till 
den huvudsakliga verksamheten.   
 
Genom att Garantum huvudsakligen arbetar genom distributörer tillhandahåller Garantum begränsat med 
investeringsrådgivning.  
 
Kreditgivning förekommer men är begränsad. Ingen ersättning är kopplad till denna tjänst. 
 
Garantum har huvudsakligen marknadsrisker i de egna innehaven av värdepapper. De egna innehaven 
utgörs av det lager Garantum har för att kunna upprätthålla en andrahandsmarknad avseende de 
värdepapper bolaget distribuerar. Målet vid varje återköp av värdepapper är att dessa snarast ska 
återsäljas till respektive emittent. Om det nominella beloppet är för lågt finns svårigheter att genomföra 
denna vidareförsäljning varför poster ackumuleras per respektive värdepapper på lagret tills positionen 
blivit större. Storleken på det egna innehavet är beroende av antalet arrangerade och utestående 
värdepapper. Utöver lagret för andrahandsmarknaden har Bolaget ett lager för emissionshantering, 
kortsiktig likviditetshantering och långsiktig likviditetshantering. Det ska inte förekomma att någon 
anställd erhåller ersättning som baseras på utfallet av transaktioner eller positioner i något av lagren. 
 
Garantum är mycket beroende av sina anställda. En effekt av att ersättningar skjuts upp och att utlovad 
ersättning riskerar att falla bort helt utsätter verksamheten för risken att tappa nyckelpersoner till 
konkurrenter, att anställda söker sig till andra företag som inte omfattas av motsvarande regler eller att 
anställda väljer att starta egna företag vilka kan konkurrera med verksamheten. Det är av särskild vikt att 
ledningen beaktar denna problematik i samband vid beslut om ersättningar. Garantums ersättningar, 
ersättningsmodeller och övriga personalerbjudanden ska sammantaget vara konkurrenskraftiga. 
 
Bolaget tillämpar inga ersättningar för övertidsarbete. En del av den rörliga ersättningen utgör således en 
ersättning för nedlagd arbetstid. 
 

7. Principer för uppskjutande av rörlig ersättning  
 
För särskilt reglerad personal, vilket inkluderar verkställande ledning, risktagare och ansvariga för 
kontrollfunktioner, har Garantum skjutit upp 60 procent av den rörliga ersättningen i tre år.  För övriga 
anställda sker utbetalningen över två år.  



Ersättningar 2013*  
 

 Antal 
personer 

Varav 
fast  

Varav rörlig  Fast lön Rörlig lön Uppskjutet 
 
 
 

      År 2015 År 2016 År 2017 

Särskilt reglerad 
personal  

10 10 6 11 604 633 6 904 000 

 

1 380 800 1 380 800 1 380 800 

Övriga risktagare 0 - - - 

 

- 

 

- - - 

Övriga anställda 42 42 36 20 032 321 9 586 500 

 

2 648 000 0 0 

Totalt 52 52 42 31 636 954 

 

16 490 500 

 

4 028 800 

 

1 380 800 1 380 800 

 

 
 
Avgångsvederlag, garanterade rörliga ersättningar samt tidigare meddelade uppskjutna rörliga 
ersättningar som utbetalats under 2013* 
 

 Avgångsvederlag, 
antal personer  

Belopp Garanterade 
ersättningar, 
antal 
personer 

Belopp 
 
 
 
 

Tidigare meddelad och 
uppskjuten ersättning 
(intjänandeår t o m 2011) 

 
 
 

   Utbetald 2013 

Särskilt reglerad 
personal  

0 0 0 0 1 323 172 

Övriga risktagare 0 0 0 0 

 

0 

Övriga anställda 0 0 1 16 667 1 265 000 

Totalt 0 0 1 16 667 2 588 172 

 
 
* Avvikelser i belopp, antalet anställda mm kan förekomma mot årsredovisningen för 2013 (både på koncern- och bolagsnivå) till 
följd av att ersättningsföreskrifternas och ersättningspolicyns avgränsningar och definitioner inte är desamma som de som anges i 
årsredovisningarna.  
 
All fast och rörlig ersättning utbetalas kontant eller i form av pensionsavsättningar. 
 
Inga avgångsvederlag har utfästs. 
 

 
 


