
Kapitalbas

Kapitalinstrument 16 785 

Varav aktiekapital 16 785 

Balanserat resultat -8 418

Periodens resultat -1 399

Avdrag - periodens resultat, overifierat

Kärnprimärkapital 6 968 

Övrigt primärkapital 0 

Supplementärkapital 0 

Total kapitalbas 6 968 

Exponeringsbelopp

Kredit- och motpartsrisk 7 508 

Varav institut 6 933 

Varav nationella regeringar 1 

Varav övrigt 574 

Marknadsrisk 0 

Totala exponeringsbelopp för kredit- och marknadsrisk 7 508 

Riskvägda exponeringsbelopp

Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden) 1 961 

Varav institut 1 387 

Nationella regeringar 0 

Varav övrigt 574 

Marknadsrisk 0 

Totala riskvägda exponeringsbelopp för kredit- och marknadsrisk 1 961 

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning och likviditet

Uppgifter nedan avser rapporttillfälle per 2020-09-30 och gäller OQAM AB (Bolaget), organisationsnummer 
556925-4112.

Uppgifter om kapitaltäckning
Publicerad 2020-10-22

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av 
information om kapitaltäckning och riskhantering skall följande information lämnas varje kvartal och finnas 
tillgänglig på bolaget webbplats. Informationen är utformad i enlighet med Europaparlamentets och rådets 

 förordning (EU) nr 575/2013. 



Fasta omkostnader

25% av fasta omkostnader föregående år 1 159 

Totalt exponeringsbelopp fasta omkostnader från föregående år 14 482 

Kapitalkrav

Exponeringsbelopp - högsta av kreditrisk + marknadsrisk och fasta omkostnader 14 482 

Kredit- motpartsrisk 157 

Marknadsrisk 0 

Övrigt 1 002 

Totalt kapitalkrav 1 159 

Internt bedömt kapitalbehov

Kredit- motpartsrisk 157 

Marknadsrisk 0 

Övrigt 1 002 

Varav tillkommande Pelare 2-krav 0 

Totalt internt bedömt kapitalbehov 1 159 

Kapitalrelationer 

Kärnprimärkapitalrelation 48,1%

Primärkapitalrelation 48,1%

Total kapitalrelation 48,1%

Totalt kapitalkrav Pelare 1 1 159 

Kapitalöverskott kvar att täcka tillkommande Pelare 2-krav 5 810 

Tillkommande Pelare 2 krav 0 

Kapitalöverskott efter Pelare 2 5 810 

Uppgifter om likviditet

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut 
och värdepappersbolag offentliggör Bolaget här den information som ska offentliggöras kvartalsvis avseende 
likviditetspositioner.

Bolaget kommer inte ha någon extern finansiering i form av lån. Bolaget placerar sina likvida medel på konton 
i valfritt kreditinstitut. Det finns inga behov för extern finansiering eller kreditlöften. 

Styrelsen i Bolaget har fastställt en policy för hantering av likviditetsrisk med syfte att säkerställa att Bolaget har 
en uttalad risktolerans avseende likviditetsrisk i verksamheten. Detta samtidigt som policyn ska bidra till att 
säkerställa en tillfredställande hantering av likviditetsrisker.



Uppgifter om internt bedömda kapitalbehov

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, 
men inte strategisk risk. Bolaget gör bedömningen att operativ risk är den största risken i verksamheten och 
därmed den risk som kan komma att leda till störst förluster. Arbetet med operativ risk är därför centralt i 
Bolagets arbete med riskhantering. Bolaget genomförde under Q1 2020 en självutvärdering där Bolagets 
operativa risker identifierades, analyserades och värderades. Värderingen byggde på förväntad sannolikhet att 
risken inträffar samt förväntad ekonomisk konsekvens för Bolaget om risken inträffar. Självutvärderingen 
konkluderades med att Bolaget bedömdes ha ett riskvärde för operativa risker om 640 000 kr.

Verksamhetens inriktning är:

Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument ,
Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument,

samt sidotjänsterna,

Utförande av valutatjänster i samband med investeringstjänster, och
Utarbetande och spridning av investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna 
rekommendationer rörande handel med finansiella instrument .

Inriktningen innebär att Bolaget har möjlighet att göra ett avsteg från den normala beräkningsmetoden för det 
lagstadgade kapitalkravet. Enligt artikel 95 i EU:s förordning (EU) 575/2013 ska totalt riskvägt 
exponeringsbelopp utgöras av det största av beloppet för kreditrisk och kostnadsrisk . Exponeringen för operativ 
risk beräknas som 25 procent av de fasta omkostnaderna multiplicerat med 12,5.
Utöver det minimikapitalkrav som beräknas i enlighet med ovan ska Bolaget enligt Pelare II göra en egen 
bedömning av de risker som finns i verksamheten, utöver det som således täcks av kapitalkravet enligt Pelare I . 
Bolaget bedriver en verksamhet med relativt låg risk . Det finns dock risker i verksamheten som har beaktats . För 
vissa av dessa har Bolaget valt att höja kravgränsen för kapitalrelationerna. Dessa är:

Mått likviditetsrisk Definition Limit Utfall

Storlek likviditetsreserv

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, t.ex. lön och 
lokalhyra.

> 1x 90 d. f.k. 3,0x

Kassalikviditet Omsättningstillgångar i förhållande till 
kortfristiga skulder.

> 1.25x 13,5x

Soliditet Eget kapital i förhållande till 
balansomslutning.

> 50% 93%



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 har aptit att ta affärsrisk som innebär att Bolaget ska göra strategiska investeringar som syftar till att 
öka Bolagets lönsamhet, baserat på utökat tjänst- och/eller produktutbud till kunder. Bolagets tolerans för 
affärsrisker innebär att Bolaget ska låta affären växa men samtidigt upprätthålla en adekvat kapitalrelation 
(pelare 1). Detta för att säkerställa att Bolagets tillväxtplaner sker inom kontrollerade former och inte innebär att 
verksamheten utsätts för risker som är för stora att hantera. Bolaget följer upp affärsrisk genom uppföljning av 
förvaltat kapital och Bolagets resultat i förhållande till budget. Det föreligger inget legalt kapitalkrav för 
affärsrisker. En av riskerna som identifierats i Bolaget är den affärsrisk som föreligger avseende koncentration 
av kunder. Bolaget är ett ungt företag och det tar tid att bygga upp en diversifierad kundstock. Bolaget har lagt 
till 0,5 procentenheter till det lagstadgade minimikravet för att täcka ovan nämnda risk som identifierats i 
verksamheten.


