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DEFINITIONER

ABL Aktiebolagslagen (2005:551)

LBF Lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse

Moank Moank AB med org.nr 559000-0237

Moank Drive Moanks cloud-baserade hårddisk
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1. Styrelsens arbetsuppgifter
Styrelsen ansvarar för Moanks organisation och förvaltningen av Moanks angelägenheter

samt att Moanks styrning, riskhantering och kontroll sker i enlighet med tillämplig lagstiftning

och bestämmelser i Moanks bolagsordning. Styrelsens ledamöter ska, med de eventuella

begränsningar som följer av tillämplig lagstiftning, Moanks bolagsordning eller denna

arbetsordning, utföra styrelsearbetet gemensamt eller i för ett särskilt ärende sammansatt

arbetsgrupp.

Verkställande direktör handhar den löpande förvaltningen av Moanks angelägenheter enligt

de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Dessa riktlinjer och anvisningar ska

fastställas av styrelsen i en arbetsinstruktion.

Styrelsen ska anta en strategi och verksamhetsmål för Moanks verksamhet. Därtill ska

styrelsen kontrollera att dessa mål efterföljs. Väsentliga förändringar som rör Moanks

verksamhet och organisation ska beslutas av styrelsen.

Styrelsen är ansvarig för att hänskjuta frågor som rör ändring av Moanks verksamhetsföremål

eller omfattning till bolagsstämman.

Styrelsen ska i huvudsak besluta i frågor rörande Moanks långsiktiga verksamhet, strategier

samt i frågor som med hänsyn till omfattningen och arten av Moanks verksamhet är av

ovanligt slag eller av väsentlig betydelse ur ett ekonomiskt, juridiskt, allmänt eller på annat

vis. Styrelsen ska dessutom ha en övervakande roll.

Det ankommer särskilt på styrelsen att:

A. besluta om Moanks övergripande organisation och säkerställa att Bolagets struktur

och förbindelser med andra företag och ställning kan överblickas,

B. driva rörelsen så att Bolagets förmåga att fullgöra sina förpliktelser ur ett soliditets

och likviditetsperspektiv inte äventyras.

C. fastställa affärsplaner, strategier, IKLU-rapport, väsentliga policys och målsättningar

för Moank samt att fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa som att de

vid behov blir föremål för uppdatering och översyn,
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D. utse och entlediga verkställande direktör, fastställa dennes anställningsvillkor samt

fortlöpande utvärdera dennes prestationer jämfört med fastställda lång- och

kortsiktiga mål,

E. se till att Moanks organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen

och Moanks ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt,

F. godkänna väsentliga uppdragsavtal som reglerar arbete eller funktioner som ska

läggas ut till externa leverantörer,

G. godkänna samtliga krediter och andra engagemang eller förpliktelser eller

investeringar överstigande 600 000 kronor,

H. fortlöpande övervaka och bedöma Moanks ekonomiska situation,

I. övervaka att Moanks finansiella rapporter upprättas och offentliggörs i enlighet med

tillämpliga lagar och regler, samt

J. varje år efter årsstämman, se över, fastställa och vid behov uppdatera

arbetsinstruktionen för verkställande direktör och eventuella andra organ som

styrelsen inrättar.

Arbetsinstruktion för verkställande direktör ska innefatta riktlinjer och anvisningar för Moanks
löpande förvaltning samt ange såväl de typer av frågor och ärenden som ska underställas
styrelsen för beslut eller godkännande som ramar avseende belopp, avtalstider eller dylikt
som preciserar verkställande direktörs befogenhet att självständigt fatta beslut i andra frågor
eller ärenden.

Arbetsinstruktion för de eventuella andra organ som styrelsen inrättar ska innefatta
precisering av dess uppgifter, arbetssätt och rapportskyldighet.

2. Organisatoriska krav

2.1. Allmänna organisatoriska krav

Styrelsen är ytterst ansvarig för att Moanks verksamhet är organiserad i enlighet med vad
som framgår av detta avsnitt 3.

Moank ska vara organiserat och ha rutiner enligt följande:

● aktuella dokumenterade beslutsrutiner som tydligt anger rapporteringsvägar
samt en organisationsstruktur som tydligt fördelar funktioner och
ansvarsområden,
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● aktuella och lämpliga interna kontrollmekanismer som säkerställer att beslut
och rutiner följs på alla nivåer inom Moank,

● anställda ska ha den kompetens och kunskap som krävs för att kunna
fullgöra sina arbetsuppgifter,

● aktuell och effektiv intern rapportering och spridning av information i Moank
samt ett effektivt informationsutbyte med berörda tredje parter,

● relevanta uppgifter som avser verksamheten och den interna organisationen
ska bevaras i minst fem år,

● om en relevant person arbetar inom flera funktioner, ska detta inte hindra
personen från att fullgöra uppgifter på ett sunt, ärligt och professionellt sätt,

● ansvars- och arbetsfördelning som definieras ur kontrollsynpunkt och som
ska syfta till att ingen person ensam ska handlägga en transaktion genom
hela behandlingskedjan (dualitetsprincipen), samt

● det ska finnas kunskap och de resurser som krävs för att effektivt övervaka
de funktioner som lagts ut till externa uppdragstagare och hantera riskerna i
samband med utläggandet.

Moanks system, interna kontrollmekanismer och rutiner som införts ska övervakas och
regelbundet utvärderas för att säkerställa att de är effektiva. Därutöver ska lämpliga åtgärder
vidtas för att avhjälpa eventuella brister.

2.2. Styrelsens ansvar

Styrelsen har ansvaret för att se till att Moank fullgör de skyldigheter som följer av tillämplig
rörelsereglering och andra författningar som reglerar Moanks verksamhet. Styrelsen ska
regelbundet följa upp och kontrollera effektiviteten och lämpligheten i Moanks system för
riskhantering.

Styrelsen ska få regelbundna, åtminstone årliga, skriftliga rapporter avseende
regelefterlevnad, riskkontroll och internrevision. Rapporterna ska innehålla bl.a. uppgifter om
vilka lämpliga åtgärder som har vidtagits vid brister.

2.3. Regelefterlevnad

Styrelsen är ansvarig för att Moank har aktuella och lämpliga interna styrdokument och
rutiner för att kunna upptäcka vilka risker som finns för att Moank inte fullgör sina
förpliktelser enligt tillämplig rörelsereglering och andra författningar som reglerar Moanks
verksamhet. Moanks interna styrdokument är uppdelade i policys och instruktioner, varvid
styrelsen ansvarar för fastställande av policys och i sällsynta fall för fastställande av
instruktioner.

Styrelsen är ansvarig för att Moank har en effektiv regelefterlevnadsfunktion. Funktionen ska
vara organisatoriskt och funktionellt oberoende av de operativa enheterna i Moank.
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● För att regelefterlevnadsfunktionen ska kunna fullgöra sina uppgifter korrekt och på
ett oberoende sätt, ska styrelsen ansvara för att:

● regelefterlevnadsfunktionen har de befogenheter, resurser och den sakkunskap som
krävs samt tillgång till all relevant information,

● utse en person som ansvarar för regelefterlevnadsfunktionen och för all rapportering
vad gäller regelefterlevnad,

● de personer som ingår i regelefterlevnadsfunktionen inte deltar i utförandet av
tjänster i verksamhet som de kontrollerar, och

● metoden för att fastställa ersättning till anställda som ingår i
regelefterlevnadsfunktionen inte äventyrar, eller sannolikt kan komma att äventyra,
deras objektivitet.

Styrelsen har mot bakgrund av det ovanstående fastställt interna regler för regelefterlevnad
samt inrättat en regelefterlevnadsfunktion i enlighet med vad som närmare framgår av Policy
för regelefterlevnad.

2.4. Riskhantering och riskkontroll

Styrelsen ska säkerställa att Moank har ett system för riskhantering som gör det möjligt för
Moank att vid varje tidpunkt kontrollera och bedöma den risk som är knuten till
verksamheten. Med system för riskhantering avses bl.a. förmågan att identifiera, mäta, styra,
internt rapportera och ha kontroll över de risker som Bolagets rörelse är förknippad med.

Styrelsen ska fastställa lämpliga interna regler för riskhantering respektive riskkontroll.
Styrelsen ansvarar för att  upprätta en återhämtningsplan.

Styrelsen har mot bakgrund av det ovanstående fastställt Riskpolicy som närmare redogör
för Moanks system för riskhantering och Policy för riskkontroll som närmare redogör för de
rutiner som tillämpas för kontroll av risker. I tillägg till detta regleras Moanks riskaptiter, limiter
och riskindikatorer i Förteckning riskaptiter, limiter och riskindikatorer.

Utöver system för riskhantering ska Moank ha en effektiv funktion för riskkontroll.
Riskkontrollfunktionen ska vara organisatoriskt och funktionellt oberoende av de operativa
enheterna i Moank.

Styrelsen har mot bakgrund av det ovanstående inrättat en funktion för riskkontroll.

2.5. Internrevision

Styrelsen är ansvarig för att Moank har en funktion för internrevision. Funktionen ska vara
åtskild från och oberoende av Moanks övriga kontrollfunktioner och verksamheter.

Styrelsen har mot bakgrund av det ovanstående inrättat en internrevisionsfunktion i enlighet
med vad som närmare framgår av Policy för internrevision.
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2.6. Interna regler

Styrelsen ska säkerställa att Moank har de interna regler som framgår av rörelseregleringen
och övriga författningar och föreskrifter som är tillämpliga för verksamheten.

Moanks nivåstruktur för interna styrdokument är enligt följande. Policy är ett internt
styrdokument som fastställs av styrelsen. Det beskriver styrelsens målsättningar och ger
övergripande anvisningar om hur målsättningar ska genomföras i organisationen. Instruktion
är ett internt styrdokument som fastställs av verkställande direktör eller funktionschef.
Instruktionerna beskriver vad som ska göras för att målsättningar i policys ska kunna
uppnås. Vidare kan Moank vid behov upprätta ytterligare interna styrdokument som fastställs
av verkställande direktör och/eller funktionschef eller annan med delegerade rättighet, s.k.
rutinbeskrivningar eller metoddokument. Dessa anger på ett detaljerat sätt hur det som
anges i policy och/eller instruktion ska utföras.

Styrelsen och verkställande direktör ska regelbundet och minst årligen bedöma och se över
Moanks interna regler. Därutöver ska styrelsen och verkställande direktör se över
effektiviteten i de rutiner, åtgärder, metoder och liknande som Moank har antagit för att följa
rörelsereglering och andra författningar som reglerar Moanks verksamhet.

3. Mångfald och lämplighet

3.1. Principer och utgångspunkter för mångfald och lämplighet

Moank har identifierat fördelar med att ha en diversifierad styrelse och ser ökad mångfald i
styrelsen som en viktig konkurrensfördel. Styrelsens ledamöter och ledande
befattningshavare ska tillsättas baserat på meriter och objektiva kriterier med vederbörlig
hänsyn till fördelarna med mångfald i styrelsen och ledningen. Mot bakgrund av detta ska
Moank, vid tillsättande av styrelseledamöter, verkställande direktör, ersättare för dessa och
ledande befattningshavare, beakta en bred uppsättning personliga egenskaper och
kunskaper avseende kandidaternas ålder, kön, geografiska ursprung samt utbildnings och
yrkesbakgrund, och, när det är möjligt, balansera dessa på lämpligt sätt. Styrelseledamöter,
verkställande direktör och ersättare för dessa samt ledande befattningshavare ska genomgå
en lämplighetsbedömning i enlighet med de rutiner som framgår av Policy för
lämplighetsbedömning, utbildning och mångfald.

3.2. Lämplighetsbedömningens omfattning av styrelseledamot
och verkställande direktör

Moank ska vid en lämplighetsbedömning av en styrelseledamot och verkställande direktör
samt ersättare för denne beakta följande:

● Att personen besitter tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att kunna
utföra de uppgifter som tillkommer denne, såsom:

○ trovärdighet, god kommunikationsförmåga, språkliga färdigheter och
beslutsamhet,

6



○ gott omdöme, kund- och kvalitetsorientering och gott ledarskap.

○ lojalitet, medvetenhet om yttre faktorer såsom finansiell- och social
utveckling, och förhandlingsförmåga,

○ förmåga till lagarbete, övertygelse och strategisk begåvning, och

○ stresstålighet, ansvarskänsla och förmåga att leda möten.

Vid en bedömning om adekvata kunskaper, färdigheter och erfarenheter beaktas särskilt:

● rollen, åliggandena och den erfordrade förmågan för den specifika befattningen,

● kunskaper och färdigheter som erhållits genom utbildning, övning och utövning,

● yrkesmässig och praktisk erfarenhet vilken erhållits från tidigare befattningar,

● kunskaper om finansiella marknader (särskilt kreditmarknaden),

● kunskap om svenska och europeiska regelverk och lagstadgade krav som påverkar
Moank inom bank och finans,

● förmåga till strategisk planering och förståelse av ett kreditinstituts affärsplan och hur
den genomförs,

● riskhantering (att identifiera, bedöma, övervaka, kontrollera och mildra de
huvudsakliga typer av risker som ett kreditinstitut löper),

● bedömningar av kreditinstituts effektivitet och av att skapa effektiv styrning,
övervakning och kontroll,

● kreditbedömning,

● identifiera, mäta och följa upp kreditrisk,

● operationell kunskap av IT-företag och kreditbolag, och

● tolkning av kreditinstituts finansiella information och identifiering av viktiga frågor på
basis av denna information samt lämpliga kontroller och åtgärder.

● Att personen agerar med ärlighet, integritet, och har ett tillräckligt gott anseende. Vid
en bedömning om anseende, ärlighet och integritet beaktas särskilt:

○ tidigare dom eller pågående åtal, i synnerhet överträdelser av bank- och
finansregleringar, överträdelser i form av ohederlighet och bedrägeri,
skattebrott, och andra överträdelser av bolags-, konkurs-, insolvens-, eller
konsumentskyddslagstiftning,

○ andra relevanta tidigare åtgärder, eller aktuella, som vidtagits av tillsyns- eller
branschorgan på grund av bristande regelefterlevnad,

○ andra pågående utredningar eller förfaranden av relevans,
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○ om personen är en tidigare fallerad gäldenär,

○ resultaten för de enheter som ledamoten äger, leder, eller tidigare haft
betydande andelar eller inflytande i, och i synnerhet konkurs- eller
avvecklingsförfaranden, och i så fall i vilken grad ledamoten bidragit till en
sådan situation,

○ personlig konkurs,

○ om personen har stora investeringar, exponeringar eller beviljade lån vilka
kan påverka personens ekonomiska sundhet,

○ omständigheter som tyder på att ledamoten inte har agerat transparent och
öppet,

○ om personen fått en ansökan om tillstånd, auktorisation, medlemskap eller
licens avslagen, återkallad eller indragen, eller om personen blivit avskedad
och i så fall varför,

○ andra bevis som tyder på att personen inte agerar i enlighet med gott
uppförande.

● Att personen har förmåga att tänka självständigt. Vid en bedömning om förmåga att
tänka självständigt beaktas särskilt:

○ beteendemässiga färdigheter,

○ mod, övertygelse och styrka för att effektivt kunna bedöma och ifrågasätta
beslut,

○ förmåga att kunna ställa frågor och motstå grupptänkande,

○ ekonomiska intressen,

○ personliga eller yrkesmässiga relationer till ägarna av kvalificerade innehav i
institutet eller andra externa intressenter,

○ andra anställningar, eller tidigare anställningar, i ett nära förflutet, och

○ medlemskap eller ägarskap i ett organ eller en enhet med intressekonflikter,
eller om ledamoten har politiskt inflytande eller politiska förbindelser.

● Att personen kan avsätta tillräcklig tid för att kunna utföra sina uppgifter. Vid en
bedömning om tillräcklig tid beaktas särskilt:

○ antalet uppdrag i ledningsorgan i finansiella och icke-finansiella företag som
innehas av den personen på samma gång, med beaktande av möjliga
synergieffekter när de innehas inom samma koncern, inbegripet vid
handlande på uppdrag av en juridisk person eller som en ställföreträdare för
en ledamot i lednings organet,
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○ storleken, arten, omfattningen och komplexiteten vad gäller verksamheten
vid den enhet där ledamoten innehar ett uppdrag i ledningsorganet och, i
synnerhet, huruvida enheten är en enhet utanför EU,

○ personens geografiska närvaro och restid som krävs för rollen,

○ antal planerade möten för lednings organet,

○ uppdrag i ledningsorgan för organisationer som inte främst tjänar
kommersiella syften som innehas av denna person vid samma tidpunkt,

○ alla nödvändiga möten som ska hållas, i synnerhet med behöriga
myndigheter eller andra interna eller externa intressenter utanför
ledningsorganets formella sammanträdesschema,

○ arten av personens specifika befattning och ansvarsområden, inbegripet
specifika roller såsom verkställande direktör, ordförande, eller ordförande för
eller ledamot i en kommitté, huruvida personen innehar en verkställande eller
icke verkställande befattning och behovet av att denna ledamot närvarar vid
möten i de företag som förtecknas i led a och i institutet,

○ annan extern yrkesmässig eller politisk verksamhet, och alla andra funktioner
och relevanta verksamheter, både inom och utanför den finansiella sektorn
och både inom och utanför EU, och

○ den nödvändiga introduktionen och utbildningen.

3.3. Styrelsen och verkställande direktör (ledningsorganet) som
helhet

Styrelseordförande ska årligen utvärdera styrelsens arbete och lämplighet. Utöver den årliga
utvärderingen ska en bedömning av om styrelsen som helhet har tillräckliga kunskaper och
erfarenheter för att leda Moank genomföras vid förändringar i styrelsens sammansättning.

Sådan prövning ska även ske vid andra väsentliga händelser som föranleder att en prövning
anses nödvändig. Exempel på detta är att:

● Moank ansöker om tillstånd vid Finansinspektionen (inbegripet vid omauktorisation
och tillståndsutökning),

● Moank väsentlig förändrar affärsmodell, riskaptiter eller strategi eller struktur på
enskild nivå eller på koncernnivå,

● del av ledningsorganets översyn av de interna styrningsformerna, och

● omständigheter som på annat sätt väsentligen kan påverka ledningsorganets
lämplighet som helhet.

Vid genomförande av lämplighetsbedömning av styrelsen som helhet ska bedömningen ske
utifrån följande kriterier:
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● om styrelsen som helhet kan ta lämpliga beslut rörande affärsmodell, riskaptit,
strategi och den eller de marknader som Moank bedriver verksamhet på,

● om styrelsen som helhet i sin övervakande och kontrollerande roll på ett effektivt sätt
kan utmana och övervaka beslut som har tagits av Moanks operativa ledning, samt

● om styrelsen som helhet har de kunskaper, färdigheter och expertis som krävs för att
uppfylla sina skyldigheter. Detta inkluderar att styrelsen gemensamt har en lämplig
förståelse för de områden som medlemmarna är kollektivt ansvariga för och tillräcklig
kompetensen för att effektivt hantera och övervaka Moank vilket inkluderar följande
aspekter:

○ Moanks verksamhet och de väsentliga risker som är förknippade med
denne,

○ Moanks huvudsakliga processer,

○ finansiell kompetens, inklusive finans- och kapitalmarknader, solvens och
modeller;

○ ekonomisk redovisning och rapportering;

○ riskhantering, regelefterlevnad och internrevision;

○ informationsteknik och säkerhet;

○ lokala, regionala och globala marknader och där så är tillämpligt:

○ den regulatoriska och legala miljön;

○ ledarskapsförmåga och erfarenhet; samt

○ förmågan att planera strategiskt.

Lämplighetsbedömning avseende Moanks ledningsorgan som helhet dokumenteras i
den matris som Moank tagit fram.

4. Styrelsens sammansättning
I styrelsen ingår Ove Sigvardsson (ordförande), Mats Ekström, Alexander Thiel, Jimmy
Söderström och Hanna Palmstierna.

Ove Sigvardsson
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Ove Sigvardsson är styrelsens ordförande. Ove Sigvardsson är född 1970 och är utbildad
jurist vid Uppsala Universitet. Ove Sigvardsson har varit verkställande direktör för TM
Progress AB under flertalet år. Innan dess arbetade Ove Sigvardsson i olika roller inom
Nordea, bland annat som kontorschef och regionchef. Ove Sigvardsson är för närvarande
styrelseledamot även i  Sidensjö Sparbank, Moank Fintech Group AB och Fimento AB.

Mats Ekström

Mats Ekström är ordinarie styrelseledamot. Mats Ekström är född 1965 och är utbildad jurist
vid Stockholms universitet. Mats Ekström har tidigare varit verkställande direktör för Erik
Penser Finansrådgivning AB och JRS Asset Management AB. Innan dess arbetade Mats
Ekström som skattejurist på Skattebetalarnas förening och Skandia Finansrådgivning. Mats
Ekström är för närvarande verkställande direktör i PAM Capital AB och är styrelseledamot i
CMI Group AB.

Alexander Thiel

Alexander Thiel är ordinarie styrelseledamot. Alexander Thiel är född 1972 och är utbildad vid
London Guildhall University. Alexander Thiel har över 25 års erfarenhet av internationella
kapitalmarknader med särskild erfarenhet av affärsutveckling, corporate finance, skuld och
kapital instrument, kapitalanskaffning och hantering av fordringsportöljer. Alexander Thiel är
senior partner vid Arbour Partners LLP och har tidigare bankerfarenhet från positioner inom
SEB och Westdeutsche Landesbank.

Jimmy Söderström

Jimmy Söderström är ordinarie styrelseledamot. Jimmy Söderström är född 1978 och har
flertalet utbildningar inom sälj, marknadsföring och ledarskap, däribland DIHM Sales &
Marketing och Det Stora Ledarskapet. Jimmy Söderström har mångårig erfarenhet från
försäljning av produkter och tjänster, samt av ledarskap i mindre och i större organisationer,
senast som Vice VD och Head of Sales i ett miljardbolag.

Hanna Palmstierna

Hanna Palmstierna är ordinarie styrelseledamot. Hanna Palmstierna är född 1963 och är
utbildad jurist vid Stockholms Universitet. Hanna Palmstierna är en senior juridisk rådgivare
med mer än 20 års affärsjuridisk erfarenhet och omfattande kompetens inom den finansiella
sektorn. Hon har mångårig erfarenhet som chefsjurist och chef för compliance på
värdepappersbolag och andra kreditinstitut och inom bolag i försäkringssektorn. Bland annat
Alfred Berg (BNP Paribas), Neonet Securities AB, Pareto Securities och Öhman Group och
Länsförsäkringar.
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