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1. Allmänt 
Captor ska bedriva verksamheten på sådant sätt att allmänhetens förtroende för företaget och den 
finansiella marknaden upprätthålls och så att verksamheten kan anses sund, vilket förutsätter att bolaget 
bedriver verksamheten på ett etiskt tillfredsställande sätt.  
  
Mot denna bakgrund har Captor fastställt följande riktlinjer för hantering av etiska frågor. 

2. Hantering av etiska frågor 
Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett ärligt och rättvisande sätt, handla med erforderlig skicklighet, 
omsorg och skyndsamhet, undvika intressekonflikter och, om intressekonflikter uppstår, tillse att 
kunderna behandlas rättvist. Bolaget ska i sina kundkontakter uppträda ärligt och ge kunden saklig och 
riktig information. Bolagets anställda ska ha en kompetensnivå väl anpassad till Bolagets kunders behov 
och förutsättningar. 
 
Det åvilar den verkställande direktören att tillse att personalen informeras om ovan och förstås av 
samtliga anställda i Bolaget. Anställda och styrelseledamöter ska också vara införstådda med betydelsen 
av ett gott uppförande även utanför tjänsten. 
 
Den verkställande direktören ska tillse att alla anställda och styrelseledamöter fortlöpande utbildas i 
etiska frågor, vilket kan ske genom funktionen för regelefterlevnad. Ett minimikrav är härvid att alla är väl 
införstådda med aktuella lagar, föreskrifter och rekommendationer på området. Rekommendationer kan 
utges av såväl myndigheter t.ex. Finansinspektionen, som av branschorganisationer t.ex. Svenska 
Fondhandlareföreningen. 
 
Om en anställd skulle ha tveksamheter om vilket agerande som är etiskt korrekt i en given affärs- eller 
kundsituation, ska alltid Bolagets verkställande direktör eller funktionen för regelefterlevnad tillfrågas före 
beslut om åtgärd eller handling. 
 
Den verkställande direktören ska utan dröjsmål anmäla till Bolagets styrelse om något agerande i Bolaget 
skulle kunna anses tvivelaktigt ur etisk synpunkt. VD ska också aktivt inhämta kunskap om anställdas 
efterlevnad av fastställda instruktioner. 

3. Områden där etiska frågor kan uppstå 

3.1 Sekretess och tystnadsplikt 

Bolaget ska i samtliga fall tillämpa sekretess om enskilda kunders affärer eller strategier, med undantag 
för uppgiftsskyldighet enligt lag eller fullgörande av uppdrag för kunds räkning. 
 
Samtliga anställda och uppdragstagare ska ingå en skriftlig sekretessförbindelse med Bolaget, antingen 
i anställningsavtal eller separat, innebärande att denne (under och efter anställningen/uppdraget) inte 
obehörigen får röja eller utnyttja vad denne under anställningen/uppdraget fått veta om någon annans 
affärsförhållanden eller personliga förhållanden, inklusive motsvarande förhållanden inom det egna 
Bolaget. 

 
3.2 Insiderinformation och anställdas egna affärer 

Ett viktigt inslag när det gäller att upprätthålla förtroendet för verksamheten är att de anställda i Bolaget 
inte ska kunna misstänkas dra otillbörlig fördel, till exempel för egen vinning, av de kunskaper om den 
finansiella marknaden som de kan få i sin verksamhet. Bland de lagar som kan påverka Bolagets anställda 
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är EU:s Marknadsmissbruksförordning 596/2014/EU (MAR). Som ett led i att Bolaget ska anses 
oklanderligt med avseende på insiderhandel och liknande ska alla i Bolaget anställda och närstående 
beträffande sina egna värdepappers- och valutaaffärer noga iaktta såväl lagregler som Bolagets interna 
riktlinjer för egna affärer med finansiella instrument m.m. 
 
3.3 Jäv och bisysslor 

Bolaget har i sina riktlinjer för hantering av intressekonflikter identifierat intressekonflikten att anställda i 
Bolaget samt styrelseledamöter kan ha styrelseuppdrag eller ägande i andra bolag som bedriver 
konkurrerande verksamhet eller på annat sätt har intressen som är motstridiga intressena hos Bolaget. 
Detta kan medföra jävssituationer där Bolagets eller kundernas intressen inte fullt tillvaratas. Den 
potentiella intressekonflikten hanteras genom att det är förbjudet för anställda och andra relevanta 
personer att: 

• hantera frågor på uppdrag av Bolaget i fall där anställd, närstående till anställd eller ett 
närstående företag till den anställde kan ha ett intresse som står i konflikt med Bolagets intressen, 

• delta i annan affärsverksamhet för egen eller tredje parts räkning utan föregående samtycke från 
den verkställande direktören, eller såvitt avser den verkställande direktören från styrelsen, samt 

• ta emot uppdrag utanför anställningen (till exempel ett uppdrag som styrelseledamot i annat 
bolag eller att agera som rådgivare i annat bolag) utan föregående samtycke från den 
verkställande direktören, eller såvitt avser den verkställande direktören från styrelsen. 
 

3.4 Gåvor och andra förmåner 

3.4.1 Allmänt  

Bolagets styrelse och anställda får inte lämna eller ta emot mutor. Härav följer att Bolaget ska ha en 
restriktiv hållning till t.ex. gåvor, resor och representation som bekostas av kunder leverantörer eller andra 
samarbetspartners. Tveksamheter i dessa frågor ska hänskjutas till den verkställande direktören för 
avgörande. Varje beslut ska genomföras så att det går att granskas av andra.  
 
Captor ska inte stödja politiska parter genom donationer eller på annat sätt.  
 
4.3.2 Gåvor 

Gåvor som är ägnade att enbart fungera allmänt relationsfrämjande men som inte är ägnade att påverka 
vare sig beslut eller beteende är, typiskt sett, tillåtna. Det förutsätts dock att gåvorna är av mindre värde. 
Bedömningen måste göras för varje enskild gåva. För att avgöra om den är tillåten bör man tänka på om 
gåva, av mottagaren eller av tredje part, kan framstå som att den är förbindande på något sätt. Mottagaren 
ska inte riskera att försättas i tacksamhetsskuld på grund av gåvan. Detta gäller både i fall då anställd på 
Captor vill ge, eller motta en gåva.  
 
Tillfällen då man inte ska erbjuda eller ta emot gåvor är före, under och efter affärsförhandlingar. Detta 
för att undvika misstankar om att man försöker påverka motparten. Tillfällen då det kan vara motiverat att 
ge en gåva är t.ex. i samband med:  

• uppvaktning på jämna födelsedagar och andra personliga bemärkelsedagar eller vid sjukdom,  

• mindre gåvor som delas ut till kunder i samband med att Captor står som värd för ett event,  

• mindre gåvor, minnesgåvor och dylikt som delas ut i samband med t.ex. företags jubiléer och 
högtider. 

 
Det är alltid förbjudet att ge eller ta emot kontanter som gåva. Samma sak gällerför t.ex. helt eller delvis 
betalda nöjes- eller semesterresor samt förfogande över bilar, båtar och fritidsbostäder för privat bruk. 
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3.4.3 Arrangemang  

Med arrangemang menas sådana tillställningar och events som har anknytning till kultur, musik, sport, 
jakt, jubileer, konferenser osv. Det måste vid arrangemang alltid finnas ett tydligt samband mellan 
affärsnyttan och kostnaden för en gåva eller arrangemanget. Dvs. dyra evenemang måste ha större inslag 
av företagsrelaterade aktiviteter (ex. affärsdiskussioner, seminarier, debatter och utbildningar). 
 
För arrangemang och events som Captor ordnar eller som vi som anställda blir bjudna till gäller att 
arrangemanget ska: 

• ha ett sunt affärssyfte, 

• ge tillfälle till ett meningsfullt affärssamtal/ ha affärsrelaterade inslag,  

• uppfylla allmänt accepterad affärspraxis såväl som tillämpliga lagar, föreskrifter och interna 
regler, 

• inte i sammanhanget framstå som extravagant, och 

• präglas av gott omdöme och öppenhet. 
 

Vid samtliga arrangemang ska anställda i förhand erhålla skriftligt godkännande från verkställande 
direktör. Undantag från kravet på förhandsgodkännande kan göras om:  

1) arrangemang är till ett mindre värde, vilket ska tolkas som motsvarande en sedvanlig affärslunch, 
eller 

2) arrangemanget riktar sig mot en bred grupp människor  
 
3.5 Rubbande av ekonomisk ställning 

Anställda ska avhålla sig från affärer eller andra åtaganden som allvarligt kan äventyra den egna 
ekonomin. 
 
3.6 Skatteplanering 

Det är viktigt att alla befattningshavare i Bolaget håller den goda etiken i minnet i samband med 
transaktioner, vilka har påtagliga skatteeffekter av ett för den skattskyldige onormalt slag. 
Värdepappersaffärer bör exempelvis inte göras på det sättet att alla risker i en affär är uteslutna och den 
enda effekten av affären är skattemässig. 
 
Här erinras om Svenska Fondhandlareföreningens styrelses den 4 december 1996 beslutade 
rekommendation av följande lydelse: 
 
"Fondhandlareföreningens styrelse rekommenderar medlemsföretagen att i sin verksamhet lägga 
särskild vikt vid åtgärder som angår skatteförhållanden så att den skattemässiga behandlingen blir såväl 
riktig som försvarbar. Det är således enligt styrelsen viktigt för branschen att medlemsföretagen i Svenska 
Fondhandlareföreningen iakttar ett etiskt oklanderligt agerande med avseende på skatteförhållanden. 
Vid värdepappersaffärer som har inslag av skatteplanering bör medlemsföretagen fråga sig om det finns 
möjligheter till vinst eller risk för förlust med affärerna eller om dessa förutsättningar har låsts in så att 
effekten enbart blir själva skatteutfallet. Skulle det senare vara fallet bör försiktighet iakttas." 
 
Sammanfattningsvis ska Bolaget i sina affärsrelationer och vid rådgivning iaktta ett etiskt oklanderligt 
agerande med avseende på skatteförhållanden. 
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3.7 Dokumentation 

En god dokumentation av vidtagna åtgärder är ett uttryck för ett gott uppträdande. En god dokumentation 
är till fördel såväl för Bolaget självt som för dess kunder. Åtgärder av större vikt eller av principiellt slag 
ska därför dokumenteras. Detta underlättar möjligheten att i efterhand klargöra vad som har förekommit. 
Ingångna affärer, avtal och åtaganden ska därmed dokumenteras skriftligen. 
 

3.8 Övriga områden där etiska frågor kan uppstå 

Bolaget har ovan identifierat de områden i vilka etiskt svårbedömda situationer kan uppkomma inom 
ramen för Bolagets verksamhet. Områdena är på intet sätt uttömmande utan Bolaget är medveten om att 
andra situationer än de ovan uppräknade kan förekomma. I det fall anställda inte kan ta erforderlig 
vägledning av förevarande riktlinjer ombeds de anställda att kontakta den verkställande direktören före 
beslut eller handling.   

____________________ 
 


