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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och syfte   
Informationen i detta dokument tillgängliggörs för att OQAM AB (org. nr 556925–4112) 
(Bolaget) vill ge externa parter en klar och tydlig bild över Bolagets riskstrategi samt de 
övergripande risker som är identifierade kopplat till verksamheten. Vidare vill Bolaget beskriva 
styrelsens definierade risktolerans, riskdeklaration och riskförklaring. Informationen offentliggörs i 
enlighet med vad som föreskrivs i: 

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om 
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, 

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om 
behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och 
värdepappersföretag, samt 

3. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7). 

Bolaget har inte har någon formell skyldighet att offentliggöra informationen enligt regelverken 
som nämns i punkterna 1 och 2 ovan. Då transparens är ett ledord för Bolaget har dock Bolaget 
ändå valt att offentliggöra relevant information enligt det som föreskrivs i sagda regelverk. 

Informationen i detta dokument avser information som enligt ovannämnda regelverk ska 
publiceras årligen. Detta dokument avser information rörande år 2019. 

2. Organisation  
Bolaget är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse i enlighet med 
lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Bolaget står således under Finansinspektionens 
tillsyn. För mer information om Bolagets organisation vänligen läs mer på Bolagets webbplats 
www.oqam.se (Webbplatsen). 

Bolagets organisation är utformad enligt nedan (figur 1). 

http://www.oqam.se/
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3. Riskhantering 

3.1. Mål och riktlinjer för riskhantering 
För Bolaget är god riskhantering och regelefterlevnad högt prioriterat. Bolagets affärsverksamhet 
ska präglas av en stark kultur som betonar en låg riskprofil med begränsat risktagande som kan 
motiveras i affärsbeslut och kalkylerad lönsamhet. Riskhanteringen ska karaktäriseras av 
förebyggande åtgärder som syftar till att förhindra eller begränsa risker och skadeverkningar. Då 
finansiella tjänster eller produkter erbjuds ska förväntad avkastning vägas mot den medföljande 
risken. Storleken på risken ska vara kontrollerad och följa fastställda policys, instruktioner och 
rutiner som sätter ramarna för affärsverksamheten. Förväntad tillväxt och lönsamhet ska kunna 
uppnås utan att den låga riskprofilen och risknivån förändras. Tillväxt och lönsamhet ska ske via 
ett högkvalitativt samt innovativt produkt- och tjänsteutbud, konkurrenskraftiga priser och god 
service. Styrelsen har antagit ett internt regelverk med specifika policys som styr verksamheten i 
detta avseende. Det säkerställs även löpande att nya policys och förändringar implementeras på 
korrekt och skyndsamt sätt i verksamheten. 

3.2. Strategi och processer  
Bolaget har utifrån ovanstående mål fastställt strategier och processer för att minimera de risker 
som Bolaget är exponerat mot. Bolaget har verktyg för att kontinuerligt utvärdera och bedöma de 

figur 1 
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risker som Bolaget är exponerat mot. Riskhanteringssystemet är en integrerad del i Bolagets 
kontrollmiljö och är en integrerad del i beslutsprocesser och bidrar till att målen för verksamhet 
kan uppnås med en lägre risk. I syfte att minimera de risker som är hänförliga till dess tillväxt har 
Bolaget även en process rörande införandet av nya produkter och tjänster i verksamheter. I denna 
process ingår analys utifrån regelefterlevnad, risk och nödvändiga affärsmässiga 
hänsynstaganden. 

3.3. Riskhantering per riskkategori 
De mål och riktlinjer som angetts ovan gäller för nedan identifierade risker. Nedan anges 
närmare beskrivning utifrån respektive identifierad riskkategori. 

3.3.1. Kreditrisk och motpartsrisk 
Kreditrisk definieras som risken att en kredittagare inte fullgott kan uppfylla sina åtaganden 
gentemot Bolaget, som i sin tur leder till kreditförluster. Den största kreditrisken i Bolagets 
balansräkning är likvida medel på konto i Bolagets bank. För beräkning av kapitalkrav för 
kreditrisk används schablonmetoden. Bolaget ska även följa upp nivån på fodringar samt 
motpartsrisken mot de motparter man placerar sin överskottslikviditet hos. I övrigt bedrivs ingen 
kreditgivning, vilket innebär att kreditriskerna anses som låga. 

3.3.2. Marknadsrisk 
Marknadsrisk definieras som risken för förlust, eller minskad framtida intjäning, till följd av 
ofördelaktiga rörelser på finansiella marknader; exempelvis förändringar i aktiekurser, 
valutakurser och räntor. Det föreligger ingen marknadsrisk utifrån ett regelverksperspektiv då 
ingen handel för egen räkning förekommer. Bolaget har inte heller någon exponering mot valutor 
och råvaror. Det riskvägda exponeringsbeloppet för marknadsrisk anses därför vara noll på 
grund av att Bolaget saknar handelslager samt att Bolagets bankinlåning är behäftad med 
minimal ränterisk.  

3.3.3. Operativ risk 
Operativ risk definieras som risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade 
interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Inom operativ risk 
inryms även legal risk, inbegripet rättsliga risker och regelefterlevnadsrisker, men inte strategisk 
risk. 

Den operativa risken anses vara Bolagets största risk och innefattar även legal risk och således 
även compliance-relaterade risker. 

Operativa risker kvantifieras genom årlig självutvärdering samt genom de incidenter som 
rapporteras. Identifiering och mätning av operativa risker behandlas ytterligare i Bolagets Policy 
för hantering av operativ risk.  

För beräkning av riskvägt exponeringsbelopp för operativ risk (kostnadsrisk) används 25 % av 
Bolagets föregående års fasta omkostnader multiplicerat med 12,5. 
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3.3.4. Affärsrisk 
Affärsrisk definieras som risken för minskade intäkter till följd av hårdare konkurrens, prispress, 
volymminskningar etc. Inom kategorin affärsrisk inräknas även strategisk risk, ryktesrisk och 
intjäningsrisk.  

Bolaget följer upp affärsrisk genom uppföljning av förvaltat kapital och Bolagets resultat i 
förhållande till budget. Det föreligger inget legalt kapitalkrav för affärsrisker. 

3.3.5. Ränterisk 
Definitionen av ränterisk inkluderar kurvrisk, kredit-spreadrisk, basisrisk och optionsrisk. Bolaget 
har en begränsad, på gränsen till obefintlig, ränterisk i bankboken. Anledningen är att: 

(i) Bolagets tillgångssida har låg ränterisk enligt ovan (kortfristiga placeringar, 
kortfristiga kundfordringar), och  

(ii) Bolaget inte har några direkta eller indirekta skulder (t.ex. via pensionsåtaganden 
enligt diskussionen i nästa stycke) utan finansierar uteslutande dess verksamhet med 
eget kapital.  

3.3.6. Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk definieras som risken för att Bolaget inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid 
förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Hanteringen 
av likviditetsrisk regleras vidare i Bolagets Policy för hantering av likviditetsrisk.  

Likviditetsrisk hanteras främst genom en god framåtblickande planering och en konservativ 
hantering av överskottslikviditet. Bolaget har även beslutat om en likviditetsreserv för att 
säkerställa likviditet i stressade perioder.  

För mer information om Bolagets hantering av kapitaltäckning och likviditet hänvisas till Bolagets 
information som tillgängliggörs kvartalsvis och som finns tillgängligt på Webbplatsen. 

3.4. Riskhanteringsfunktionens struktur och organisation 
Styrelsen innehar det yttersta ansvaret för Bolagets riskhantering, då det inkluderas i totalansvaret 
den har över hela Bolaget. Styrelsen fastställer årligen policys som säkerställer en sund och 
välbalanserad process mellan risktagande och riskhantering. Riskhantering är en stående punkt 
på styrelsemötenas agenda. Styrelsen ansvarar även för fastställandet av alla metoder, modeller 
och processer som är en del av verksamheten samt även intern riskmätning, kontroll och 
rapportering av identifierade risker.  

Bolagets riskhantering följer roll- och ansvarsfördelningen i enlighet med principen ”De tre 
försvarslinjerna”, mer om detta nedan.  

Bolagets Riskhanteringsfunktion arbetar oberoende i förhållande till affärsverksamheten. 
Funktionen ska således inte delta i beslutsfattande, ansvara för eller delta i utförandet av de 
tjänster i Bolaget som kontrolleras av funktionen. Riskhanteringsfunktionen är organisatoriskt 
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placerad under VD och rapporterar direkt till VD och styrelse. Ansvarig för 
Riskhanteringsfunktionen utses av styrelsen och kan inte avsättas utan att styrelsen godkänner 
detta. Vidare kan ansvarig för Riskhanteringsfunktionen vid behov vända sig direkt till styrelsen. 

Riskhanteringsfunktionens arbete innefattar att mäta, kontrollera och rapportera de risker som har 
identifierats i verksamheten. Funktionens arbetssätt innebär att denna prioriterar de största 
riskerna och de som är förknippade med den tillståndspliktiga verksamheten. 
Riskhanteringsfunktionen stödjer Bolaget i dess arbete att säkerställa att Bolaget har effektiva och 
ändamålsenliga riskrelaterade interna styrdokument. Funktionen arbetar även för en god 
riskmedvetenhet i Bolaget genom utbildning av ledning och anställda med lämplig frekvens.  

Riskhanteringsfunktionen deltar vidare aktivt i utarbetandet av Bolagets riskstrategi, och i alla 
betydande riskhanteringsbeslut, samt ska kunna lämna en fullständig syn på alla slags risker som 
påverkar Bolaget. Riskhanteringsfunktionen upprättar årlig en aktivitetsplan för riskarbetet samt 
stödjer Bolaget i upprättandet av en IKLU (Interna kapital- och likviditetsutvärderingen). 

3.4.1. Första försvarslinjen 
Alla riskhanteringsaktiviteter som utförs av ledning och personal i linjearbete syftar på första 
försvarslinjen. Den dagliga hanteringen av operativa risker ska ske ute i verksamheten, då 
verksamheten som tar risken även äger risken. Alla anställda har ett tydligt ansvar att bidra till en 
god riskkultur genom att efterleva antagna policys och övriga delar av det interna regelverket 
avseende riskhanteringen. 

3.4.2. Andra försvarslinjen 
Andra försvarslinjen utgörs av Funktionen för regelefterlevnad (Compliance-funktionen) och 
Funktionen för riskkontroll (Riskhanteringsfunktionen). Dessa funktioner arbetar efter av styrelse 
eller VD fastställda årsplaner som bygger på de risker som finns i Bolaget. Funktionerna arbetar 
oberoende i förhållande till affärsverksamheten och rapporterar direkt till styrelse och VD. 
Funktionerna arbetar även rådgivande och stödjande för att säkerställa att verksamheten har de 
verktyg, system och rutiner som krävs för att upprätthålla god regelefterlevnad och riskhantering. 

3.4.3. Tredje försvarslinjen 
Tredje försvarslinjen utgörs av Funktionen för internrevision som genomför oberoende och 
regelbunden översyn av förvaltning, processer och system av interna kontroller, dvs. ett 
granskningsarbete av första och andra försvarslinjen. Internrevisionen arbetar på uppdrag av 
styrelsen, som därmed styr internrevisionens omfattning och inriktning. 

3.5. Riskrapporteringens och mätsystemens omfattning och karaktär 
Bolagets rapporteringsstruktur är uppbyggd på så sätt att det säkerställs att styrelse och ledning 
får en samlad rapportering av alla Bolagets väsentliga risker. Bolaget har rutiner för att hantera 
och agera utifrån den information som ges i rapporterna.  
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Varje kvartal i samband med ett styrelsemöte rapporterar Riskhanteringsfunktionen skriftligen till 
Bolagets styrelse. VD informerar styrelsen om alla väsentliga förändringar av eller undantag från 
beslutade instruktioner som styr utformningen och användningen av riskmätningsmetoder. 
Risktagare och ägare av risk i verksamheten ska omedelbart rapportera till och informera VD som 
i sin tur rapporterar till Riskhanteringsfunktionen vid väsentliga förändringar eller avvikelser som 
kan leda till en förändrad riskbild eller förhöjd kostnad för Bolaget. 

Gällande riskmätningsmetoder kan följande sammanfattning göras. Med Bolagets riskprofil som 
bakgrund är varje identifierad riskkategori kvantifierad med lämplig mätmetod för hantering och 
kontroll av risken. För att säkerställa att interna affärskrav och externa regelverk efterföljs har 
Bolaget kompletterande riskmått anpassade till den egna verksamhetens omfattning och 
komplexitet. För mer information om Bolagets hantering av kapitaltäckning och likviditet hänvisas 
till Bolagets information som tillgängliggörs kvartalsvis och som finns tillgängligt på Webbplatsen. 

3.6. Närmare om hantering av likviditetsrisker 
Bolagets långsiktiga plan för hur Bolaget ska kunna infria sina betalningsförpliktelser 
(likviditetsstrategi) innebär att Bolaget årligen gör en budget för det kommande verksamhetsåret 
där kassaflöden och likviditetsfrågor behandlas. Under löpande verksamhetsår följs budgeten upp 
av Bolagets ekonomifunktion tillsammans med VD. Särskilt avseende (daglig) hantering av 
likviditetsrisker har Bolagets ekonomifunktion ett ansvar för att löpande identifiera, hantera och 
VD för att kontrollera de likviditetsrisker som uppstår i verksamheten. Ekonomifunktionen 
sammanställer samt rapporterar detta arbete kvartalsvis till den oberoende 
Riskhanteringsfunktionen och VD. Riskhanteringsfunktionen rapporterar kvartalsvis till styrelsen 
avseende likviditetsrisker. Bolagets funktion för internrevision ansvarar för oberoende granskning 
och utvärdering av Bolagets hantering av likviditetsrisker. 

Bolaget utför årligen en simulering av en situation där hela balansräkningen behöver avvecklas 
och i samband med detta göra en bedömning avseende hur lång tid det skulle ta för Bolaget att 
konvertera samtliga tillgångar till likvida medel och återbetala samtliga skulder. Stresstestet 
genomförs av VD med stöd av Bolagets ekonomifunktion och rapporteras till 
Riskhanteringsfunktionen samt styrelsen. Resultatet av stresstesterna stäms av mot Bolagets 
risktolerans. 

Bolaget har fastställt följande avseende hur Bolaget ska agera om likviditetssituationen försämras. 
Beredskapsplanen ska aktiveras om någon av Bolagets limiter överträds. 

• Bolagets VD ska omedelbart informera Riskhanteringsfunktionen om att överträdelse skett. 
• VD ska med stöd av ekonomifunktionen göra en analys av situationen och upprätta en 

åtgärdsplan för hur likviditetssituationen ska förbättras. Åtgärdsplanen ska åtminstone 
omfatta: 

- Kassaflödesanalys för den närmsta tiden där kassaflöden analyseras inom olika 
tidsintervall. 
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- Bedömning av vilka tillgångar som skulle kunna vara tillgängliga och möjliga att 
snabbt konvertera till likvida medel om så skulle behövas. 

- Bedömning av vilka alternativa källor till likvida medel som finns tillgängliga. 
- Beslut om hantering. 

• Åtgärdsplanen ska rapporteras till Riskhanteringsfunktionen och till styrelsen. 
• När likviditetssituationen är återställd ska detta rapporteras till Riskhanteringsfunktionen 

och till styrelsen. 

För information om storleken på Bolagets likviditetsreserv och hur den är sammansatt, storleken 
och fördelningen på olika finansieringskällor hänvisas till Bolagets information om kapitaltäckning 
som finns tillgänglig på Webbplatsen. 

3.7. Riskdeklaration 
Bolagets organisation samt struktur för riskhantering med policys, instruktioner, rutiner, processer 
och kontroller är ändamålsenlig i förhållande till Bolagets i) affärsmodell, ii) strategi samt iii) den 
risktolerans som styrelsen beslutat för verksamheten. 

3.8. Riskförklaring 
Bolaget bedriver verksamhet inriktad på portföljförvaltning och investeringsrådgivning. De största 
riskerna för verksamheten är kopplade till dessa områden. Bolagets affärsverksamhet ska präglas 
av en stark kultur som betonar en låg riskprofil med medvetet och begränsat risktagande som kan 
motiveras i affärsbeslut och kalkylerad lönsamhet. Riskhanteringen ska karaktäriseras av 
förebyggande åtgärder som syftar till att förhindra eller begränsa risker och skadeverkningar. Då 
finansiella tjänster eller produkter erbjuds ska förväntad avkastning vägas mot den medföljande 
risken. Storleken på risken ska vara kontrollerad och följa fastställd internt regelverk som sätter 
ramarna för affärsverksamheten. Bolaget ska inte aktivt ta likviditetsrisker i syfte att tjäna pengar. 
Bolaget ska endast bli exponerat mot de likviditetsrisker som är nödvändiga för att kunna bedriva 
affärsverksamheten. Bolaget är helt finansierat med eget kapital utan behov av någon form av 
skuldsättning. Bolaget bedriver inte någon in- eller utlåning eller handel för egen räkning. Detta 
gör att Bolagets likviditetsrisker är begränsade. Merparten av Bolagets kostnader är jämnt 
fördelade över året och ett fåtal kostnader behöver periodiseras. Bolagets kostnader är relativt 
enkla att budgetera och ledningen har en god visibilitet i kostnaderna. Bolagets bedömning av 
storleken på likviditetsrisker, och risktolerans för likviditetsrisker, är därmed låg. Bolagets 
risktolerans ska kvantifieras med följande limiter: 

• Storleken på likviditetsreserven, definierad som likvida medel placerade på konto hos 
kreditinstitut, ska vara större än 90 dagars fasta kostnader. Fasta kostnader definieras 
som återkommande kostnader som är nödvändiga för att Bolagets normala drift ska 
kunna upprätthållas. 

• Kassalikviditet, definierad som omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder, 
ska överstiga 1.25. 
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• Soliditet, definierad som eget kapital i förhållande till balansomslutning, ska uppgå till 
över 50 %. 

4. Uppgifter om företagsstyrning 
Uppgifter om antal styrelseuppdrag som styrelsemedlemmarna har finns Webbplatsen. 

Bolagets policy avseende val av medlemmar i styrelsen inkluderande policy för mångfald i 
styrelsen finns på Webbplatsen.  

5. Riskkommitté 
Bolaget har inte utsett någon separat riskkommitté. 

6. Kapitalkrav och kapitalbas 
Bolaget använder sig av schablonmetoden för att beräkna kapitalkrav och bedöma huruvida det 
interna kapitalet är tillräckligt för att ligga till grund för aktuell och framtida verksamhet. Utöver 
Pelare I ska Bolaget ha en kapitalbas som täcker kapitalbehovet för riskerna i Pelare II. Resultatet 
för den samlade kapitalbedömningen dokumenteras i Bolagets årliga kapitalutvärdering och 
beslutas minst en gång per år av styrelsen. Det samlade kapitalbehovet offentliggörs kvartalsvis 
på Webbplatsen. 

7. Uppgifter om exponering för motpartskreditrisk 
De kreditrisker som Bolaget är exponerat mot avser fordringar som Bolaget har på andra aktörer.  

Bolaget har en fordran på en enskild motpart avseende Bolagets kassa – bank. Bolaget har utgått 
från schablonmetoden vid bedömningen av kapitalkrav för kreditrisk i Pelare I. Schablonmetoden 
bygger på ett antagande om perfekt diversifiering av Bolagets kreditrisk. Bolagets kreditrisk är 
dock inte perfekt diversifierad, utan koncentrerad i nödvändiga dimensioner.  

Riskreducerande åtgärder inkluderar att kapitalet vid behov (t.ex. om motpartens kreditrating 
förändras) helt eller delvis flyttas till en annan bank alternativt en penningmarknadsfond 
bestående av en portfölj av svenska statsskuldsväxlar (och andra liknande ränteinstrument utan 
valutarisk, minimal ränterisk och låg kreditrisk) som hålls åtskild från motpartens balansräkning.  

8. Uppgifter om ersättningspolitik 
Upplysningar om Bolagets ersättningspolitik och praxis för medarbetarkategorier vilkas 
verksamhet i tjänsten väsentligt kan påverka institutets riskprofil finns tillgänglig på Webbplatsen. 
Uppgifter om faktiskt ersättning finns publicerad i Bolagets årsredovisning som finns tillgänglig på 
Webbplatsen. 
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