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1 Inledning

Styrelsen verkar för att Indecap Fonder AB (Bolaget) innehar en god styrning och intern kontroll. Styrelsen
ansvarar för att tillse att Bolaget följer lagar, och tillämpliga nationella och europeiska regelverk som reglerar
Bolagets verksamhet. Styrelsen ska fastställa interna regler och policys årligen och tillse att dessa e�erlevs
och regelbundet bedöms i verksamheten. Styrelsen är ytterst ansvarig för att Bolaget har en ändamålsenlig
och e�ektiv verksamhet samt ett väl utvecklat system för riskhantering och regele�erlevnad.

2 Tillämpning

Denna policy omfattar Bolagets styrelse, ledning, samtliga anställda, konsulter, samarbetspartners, ombud
och uppdragstagare som är berörda av Bolagets verksamhet. Policyn är tillämplig på alla delar av
verksamheten och inkluderar även verksamheter och områden som lagts ut till annan part (outsourcing).

3 Ansvar

Styrelsen ansvarar för upprättandet av denna policy. Det åligger VD att tillse att policyn hålls tillgänglig för
samtliga som berörs av den.

VD ansvarar för att informera alla berörda om bestämmelserna i denna policy. Ansvaret innebär att tillse att
anställda, konsulter, samarbetspartners, ombud och uppdragstagare som berörs av denna policy, känner till
och följer dess innehåll. VD eller den VD utser ansvarar också för att utfärda de närmare och mer detaljerade
regler som behövs för att underlätta tillämpningen av denna policy.

4 Ikra�trädande och ändringar

Denna policy ska revideras löpande och ändras vid behov e�er beslut av styrelsen.

Det åligger VD att årligen bedöma och uppdatera innehållet i denna policy och föredra den för styrelsen, med
eventuella förslag på ändringar. Policyn ska fastställas minst årligen av styrelsen även om inga ändringar görs.

5 Bakgrund

Enligt Lag (2004:46) om värdepappersfonder, Lag 2013:561 om alternativa investeringsfonder. FFFS 2013:9 8a
kap, FFFS 2013:10 och UCITS V direktivet artikel 14 m.�, AIF direktivet artikel 13 o Bilaga II samt ESMA
riktlinjer 2016/575 ska fondbolag ha en dokumenterad ersättningspolicy som omfattar fast och rörlig



ersättning inklusive diskretionära pensionsförmåner. Den ska innehålla en förteckning över åtgärder som ska
vidtas för att undvika intressekon�ikter

Styrelsens beslut om ersättningspolicy utgår från den riskanalys som görs av riskfunktionen enligt vad som
anges i denna policy.

FFFS 2013:9 8a kap
FFFS 2013:10 9 kap.
UCITS V artikel 14
Aktiebolagslag (2005:551) 8 kap 51-53b§§ (publika bolag)

6 Sy�e

Sy�et med denna policy är att säkerställa att alla ersättningar som utbetalas till anställda är förenlig med och
främjar en sund och e�ektiv riskhantering och motverkar ett överdrivet risktagande.

Ersättningspolicyn är utformad för att främja Bolagets a�ärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga
intressen.

Bolaget arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald. Ersättningspolicyn tar sin utgångspunkt i att kvinnor
och män har lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i
arbetet.

FFFS 2013:9 8a kap. (fondbolag)
EBA Direktiv 2013/36 artikel 74(3) och 75 (2) (Bank,KRM,VP)
EBA/GL/2015/22 artikel 14-16 (BAnk,KRM,VP)
EU 2013/575 artikel 450 (Bank,KRM VP)
FFFS 2011:1 2 kap 1§
FFFS 2013:10 9 kap. (AIF)

7 Styrelsens roll

Styrelsens beslut om ersättningspolicy grundas bl a på den analys som utförs enligt denna policy.

Styrelsen ska besluta om

Ersättning till den verkställande ledningen,

Ersättning till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av Bolagets kontrollfunktioner,

Åtgärder för att följa upp tillämpningen av denna policy.

I de fall bolagsstämman beslutat om ersättningsfrågor ska även detta beslut följas.

FFFS 2013:9 8a kap. 11-13§§ (Fondbolag)
EBA Direktiv 2013/36 artikel 74(3) och 75 (2) (Bank,KRM,VP)
EBA/GL/2015/22 (Bank,KRM,VP)
EU 2013/575 artikel 450 (Bank,KRM,VP)
FFFS 2011:1 3 kap 1-2§§
FFFS 2013:10 9 kap 12§ (AIF)

8 Ersättningsutskott

Styrelsen anser inte att man behöver inrätta ett särskilt ersättningsutskott. Styrelsen har därför utsett
ordförande i styrelsen, ordförande i moderbolagets styrelse samt VD i moderbolaget med huvudsakliga
uppgi�er att oberoende och självständigt:

https://www.fi.se/contentassets/aee63096054746a19acebb1e2c4f1536/fs1309k3.pdf
https://www.fi.se/contentassets/38aa28b209b24936a8813e192384eb5b/fs1310k5.pdf
https://data.europa.eu/eli/dir/2014/91/oj
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/aktiebolagslag-2005551_sfs-2005-551
https://www.fi.se/contentassets/aee63096054746a19acebb1e2c4f1536/fs1309k3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN
https://eba.europa.eu/documents/10180/1504751/EBA-GL-2015-22+GLs+on+Sound+Remuneration+Policies_SV.pdf/0ad52349-831d-496c-9d8e-9243859d9169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=EN
https://www.fi.se/contentassets/3d48edfd38c242509562281a138f95e4/fs1101k.pdf
https://www.fi.se/contentassets/38aa28b209b24936a8813e192384eb5b/fs1310k5.pdf
https://www.fi.se/contentassets/aee63096054746a19acebb1e2c4f1536/fs1309k3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN
https://eba.europa.eu/documents/10180/1504751/EBA-GL-2015-22+GLs+on+Sound+Remuneration+Policies_SV.pdf/0ad52349-831d-496c-9d8e-9243859d9169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=EN
https://www.fi.se/contentassets/3d48edfd38c242509562281a138f95e4/fs1101k.pdf
https://www.fi.se/contentassets/38aa28b209b24936a8813e192384eb5b/fs1310k5.pdf


Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare, ansvariga för kontrollfunktioner och andra väsentliga ersättningsbeslut.

Följa upp och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för
bolagsledningen.

Följa upp och utvärdera tillämpningen av policyn, inklusive gällande ersättningsstrukturer och
ersättningsnivåer i, samt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman
enligt lag ska fatta beslut om.

Bedöma ersättningspolicyn, dess lämplighet, hur policyn påverkar risker och riskhantering samt
ersättningssystem.

Riskfunktionen ska bistå ledamoten i uppgi�erna enligt denna punkt.

EBA Direktiv 2013/36 artikel 74(3) och 75 (2)
EBA/GL/2015/22 artikel 14-16
EH 2013/575 artikel 450
Beslutspromemoria till FFFS 2014:30 avsnitt 2.4.3 ang tolkning av begreppet "Betydande"
FFFS 2011:1 3 kap 5§

9 Riskanalys och kontroll

Riskfunktionen ska vara behjälplig med att årligen göra en analys i sy�e att identi�era anställda vars
arbetsuppgi�er har en väsentlig inverkan på Bolagets riskpro�l. I analysen ska samtliga risker beaktas som 
Bolaget är eller kan komma att bli exponerade för inklusive de risker som är förenade med Bolagets
ersättningspolicy och ersättningssystem. Analysen ska dokumenteras och föredras för styrelsen.

Riskanalysen ska baseras på kommissionens delegerade förordning (EU) 604/2014 som behandlar tekniska
standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars
yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskpro�l. Riskanalysen ska vidare ta hänsyn till Bolagets
egna bedömning av aktiviteter som kan ha en väsentlig inverkan på riskpro�len.

Riskfunktionen ska också granska om Bolagets ersättningssystem överensstämmer med ersättningspolicyn.
Granskningen ska rapporteras till styrelsen senast i samband med att årsredovisningen fastställs.

Riskfunktionens oberoende regleras i instruktion för Riskfunktionen

Internrevisionen ska göra en oberoende granskning av utformningen och genomförandet av institutets
ersättningspolicy och dess e�ekter på institutets riskpro�l.

(EU) 604/2014
EBA Direktiv 2013/36 artikel 74(3) och 75 (2)
EBA/GL/2015/22 Artikel 30,34-36
EU 2013/575 artikel 450
FFFS 2011:1 2 kap 3§ och 3 kap 6-8§§
FFFS 2013:10 9 kap 16-17§§ (AIF)
FFFS 2013:9 8a kap 16-17§§ (Fondbolag)

10 Särskilt reglerad personal

Bolaget ska analysera vilka risker som är förenade med ersättningspolicy och ersättningssystem. På grundval
av analysen ska särskilt reglerad personal identi�eras. Om anställda som tillhör:

1. Den verkställande ledningen,

2. anställda i ledande strategiska befattningar,

3. anställda med ansvar för kontrollfunktioner,

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN
https://eba.europa.eu/documents/10180/1504751/EBA-GL-2015-22+GLs+on+Sound+Remuneration+Policies_SV.pdf/0ad52349-831d-496c-9d8e-9243859d9169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=EN
https://www.fi.se/globalassets/media/dokument/fffs-bilagor/2014/beslutspm-fffs-2014-1232.pdf
https://www.fi.se/contentassets/3d48edfd38c242509562281a138f95e4/fs1101k.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0604&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN
https://eba.europa.eu/documents/10180/1504751/EBA-GL-2015-22+GLs+on+Sound+Remuneration+Policies_SV.pdf/0ad52349-831d-496c-9d8e-9243859d9169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=EN
https://www.fi.se/contentassets/3d48edfd38c242509562281a138f95e4/fs1101k.pdf
https://www.fi.se/contentassets/38aa28b209b24936a8813e192384eb5b/fs1310k5.pdf
https://www.fi.se/contentassets/aee63096054746a19acebb1e2c4f1536/fs1309k3.pdf


4. risktagare, och

5. anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den
verkställande ledningen.

Om någon i ovan angivna kategorier inte utövar ett väsentligt in�ytande på riskpro�len kan Bolaget
bestämma att dessa inte ska anses tillhöra särskilt reglerad personal. Beslutet och skälen för detta ska
dokumenteras

UCITS V artikel 14
FFFS 2013:10
FFFS 2013:9 8a kap 5§

11 Fast ersättning

Den grundläggande ersättningsmodellen för alla anställda är fast ersättning.

Fast ersättning i form av grundlön samt sedvanliga pensionsavsättningar utgår i normala fall till samtliga
anställda. Den fasta ersättningen ska baseras på den anställdes prestation, kompetens, arbetsuppgi�er,
erfarenhet, befattning samt yttre förhållanden på arbetsmarknaden.

EBA Direktiv 2013/36 artikel 74(3) och 75 (2)
EBA/GL/2015/22
EH 2013/575 artikel 450
FFFS 2011:1 2 kap 2a§
FFFS 2013:9 8a kap.18§ (Fondbolag)
FFFS 2013:10 9 kap. 19§ (AIF)

12 Rörlig ersättning

VD ska i samarbete med moderbolagets VD inför varje verksamhetsår till styrelsen lämna förslag till beslut
avseende grunderna för rörliga ersättningar avseende samtliga personer som är berörda. Förslag till rörliga
ersättningar ska baseras på följande principer:

1. När rörlig ersättning utgår ska det vara en lämplig balans mellan den fasta och den rörliga delen. Den
rörliga delen får aldrig överstiga 5 månadslöner.

2. Det resultat som ska användas för att beräkna rörlig ersättning ska baseras på riskjusterade vinstmått där
både nuvarande och framtida risker beaktas. Även kostnader för kapital och likviditet ska ingå i
beräkningen.

3. Eventuella subjektiva bedömningar för justering av resultat utifrån risk ska vara väl avvägda och
dokumenterade i förslaget.

4. Resultatbedömningen ska göras i ett �erårigt perspektiv för att säkerställa att bedömningen baseras på
långsiktigt hållbara resultat över en konjunkturcykel.

5. Rörlig ersättningen till anställda vars arbetsuppgi�er har en väsentlig inverkan på Bolagets risknivå på
såväl den anställdes resultat som den berörda resultatenhetens och Bolagets totala resultat.

6. Vid bedömningen av den anställdes resultat ska både �nansiella och icke-�nansiella kriterier beaktas.
Härvid ska särskild hänsyn tas till att den anställde e�erlever de krav som gäller Bolagets
hållbarhetsarbete såväl internt som i i hantering av Bolagets tjänster och produkter gentemot kund.

7. Rörliga ersättningar utbetalas inte om det begränsar Bolagets förmåga att upprätthålla en tillräcklig
kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen.

8. Rörlig ersättning får inte vara garanterad. Om det �nns särskilda skäl kan garanterad rörlig ersättning
förekomma i samband med nyanställning och under första året. Beslut om garanterad ersättning ska

https://data.europa.eu/eli/dir/2014/91/oj
https://www.fi.se/contentassets/38aa28b209b24936a8813e192384eb5b/fs1310k5.pdf
https://www.fi.se/contentassets/aee63096054746a19acebb1e2c4f1536/fs1309k3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN
https://eba.europa.eu/documents/10180/1504751/EBA-GL-2015-22+GLs+on+Sound+Remuneration+Policies_SV.pdf/0ad52349-831d-496c-9d8e-9243859d9169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=EN
https://www.fi.se/contentassets/3d48edfd38c242509562281a138f95e4/fs1101k.pdf
https://www.fi.se/contentassets/aee63096054746a19acebb1e2c4f1536/fs1309k3.pdf
https://www.fi.se/contentassets/38aa28b209b24936a8813e192384eb5b/fs1310k5.pdf


alltid fattas av styrelsen.

9. Rörlig ersättning utgår inte till kontrollfunktioner.

EBA Direktiv 2013/36 artikel 74(3) och 75 (2)
EBA/GL/2015/22 artikel 17-22
EH 2013/575 artikel 450
FFFS 2011:1 2 kap 6-7§§, 3 kap 9§,4 kap 1-4§§

13 Uppskjutande av ersättning

Minst 50 procent av den rörliga ersättningen som utbetalas, oberoende av om utbetalningen skjuts upp eller
inte ska bestå av

1. andelar i den berörda värdepappersfonden, eller

2. instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap som andelar i den

berörda värdepappersfonden.

Den rörliga ersättning som lämnas i form av andelar i den berörda värdepappersfonden, eller i form av
instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap, får inte avyttras av den anställde omfattas av
restriktioner under minst ett år e�er att äganderätten har gått över till den anställde. Styrelsen kan besluta
om att restriktionerna ska vara längre om det är motiverat utifrån fondbolagets, den berörda
värdepappersfondens eller investerarnas långsiktiga intressen. Detta gäller oavsett om den rörliga
ersättningen har skjutits upp eller inte.

Av den rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal ska 40 procent skjutas upp innan den betalas ut eller
äganderätten går över på den anställde.

Resterande sextio (60) procent av den rörliga ersättningen ska betalas ut som vanligt i början på året e�er
räkenskapsåret till vilket det härrör. Innan någon utbetalning sker ska dock den berörde anställde
underteckna ett avtal med villkoren för uppskjuten del. I avtalet ska �nnas med förutsättningarna för
bortfall av uppskjuten rörlig ersättning. Avtalet ska också innehålla en förbindelse av den anställde att inte
använda personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som sy�ar till att minska eller undanröja
e�ekterna av att en uppskjuten ersättning justeras eller bortfaller.

Om utbetalning till särskilt reglerad personal avser ett särskilt högt belopp ska 60 procent av den rörliga
ersättningen skjutas upp.

Uppskjuten ersättning betalas ut en gång om året jämnt fördelad över den tid som ersättningen skjutits upp
(pro rata). Den första utbetalningen görs ett år e�er det att den rörliga ersättningen beslutades.

FFFS 2013:9 8a kap. 22-24§§ (Fondbolag)
FFFS 2013:10 9 kap 24-26§§ (AIF)

14 Bortfall av ersättning

Rörlig ersättning utgår endast till den del det är försvarbart med hänsyn till Bolagets �nansiella situation och
i övrigt motiverat enligt Bolaget, den berörda a�ärsenhetens och den anställdes resultat.

Beslutad rörlig ersättning till anställda vars arbetsuppgi�er har en väsentlig inverkan på Bolagets riskpro�l,
inbegripet ersättning som skjutits upp kan kan helt eller delvis bortfalla. Styrelsen fattar beslut i dessa frågor.

EBA Direktiv 2013/36 artikel 74(3) och 75 (2)
EBA/GL/2015/22 artikel 14-16
EH 2013/575 artikel 450
FFFS 2011:1 2 kap 1§

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN
https://eba.europa.eu/documents/10180/1504751/EBA-GL-2015-22+GLs+on+Sound+Remuneration+Policies_SV.pdf/0ad52349-831d-496c-9d8e-9243859d9169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=EN
https://www.fi.se/contentassets/3d48edfd38c242509562281a138f95e4/fs1101k.pdf
https://www.fi.se/contentassets/aee63096054746a19acebb1e2c4f1536/fs1309k3.pdf
https://www.fi.se/contentassets/38aa28b209b24936a8813e192384eb5b/fs1310k5.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN
https://eba.europa.eu/documents/10180/1504751/EBA-GL-2015-22+GLs+on+Sound+Remuneration+Policies_SV.pdf/0ad52349-831d-496c-9d8e-9243859d9169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=EN
https://www.fi.se/contentassets/3d48edfd38c242509562281a138f95e4/fs1101k.pdf


15 Information

Samtliga anställda ska erhålla information om dels vilka kriterier som styr deras ersättning, dels om hur
deras resultat bedöms.

EBA Direktiv 2013/36 artikel 74(3) och 75 (2) (Bank, KRM,VP)
EBA/GL/2015/22 artikel 14-16 (Bank,KRM,VP)
EU 2013/575 artikel 450 (Bank,KRM,VP)
FFFS 2011:1 4 kap 5§

16 O�entliggörande

De interna reglerna för ersättning som framgår av denna policy ska o�entliggöras på Bolagets webbplats.
Innehållet som ska publiceras framgår av artikel 450 i CRR, UCITS V direktivet, samt artikel 107 i AIF-
förordningen samt ESMA riktlinjer 2016/575. (Se även FFFS 2013:9), samt Disclosureförordnginen
(EU/2019/2088)

En redogörelse för Bolagets ersättningar ska också o�entliggöras i samband med att årsredovisningen
fastställs. Redogörelsen ska publiceras som bilaga till årsredovisningen eller på Bolagets webbplats. Om
redogörelsen inte tas in i eller läggs som bilaga till årsredovisningen ska Bolaget i årsredovisningen upplysa
om var informationen o�entliggörs. Redogörelsen ska �nnas tillgänglig under minst ett år från
o�entliggörandet.

Styrelsen ansvarar ytterst för att denna information publiceras.

ESMA 2016-575
FFFS 2013:9 29 kap 2§ (Fondbolag)
Disclosureförordningen art. 5

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN
https://eba.europa.eu/documents/10180/1504751/EBA-GL-2015-22+GLs+on+Sound+Remuneration+Policies_SV.pdf/0ad52349-831d-496c-9d8e-9243859d9169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=EN
https://www.fi.se/contentassets/3d48edfd38c242509562281a138f95e4/fs1101k.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-575_sv.pdf
https://www.fi.se/contentassets/aee63096054746a19acebb1e2c4f1536/fs1309k3.pdf
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj

