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ARBETSMILJÖ

Vi är som bank beroende av att allmänheten har förtro
ende för oss och du som anställd påverkar kunden mer 
än med det intryck du lämnar.

Uppförandekoden är framtagen som en sammanfattning 
som klargör vilka riktlinjer du måste följa som anställd 
och vilka förväntningar banken ställer på dig vad gäller 
personligt omdöme och ansvar.

Sammanfattningen är ett komplement till de mer detalje
rade policys och instruktionerna. Inga regler kan ersätta 
det personliga ansvaret. Reglerna är till för att följas, 
men framför allt för att uppmuntra öppen diskussion 
kring konflikter som kan uppstå på arbetet.

Ansvaret för hur framgångsrikt vi lyckas omvandla detta 
till en sund kultur och ett bra beteende hänger på var och 
en av oss anställda.

En sund kultur och god och säker arbetsmiljö är viktiga strategiska frågor 
för TF Bank. Målet med bolagets arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, 
psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.

MÅNGFALD
Med mångfald menar TF Bank den olikhet som gör oss 
alla unika. Detta innefattar synbara skillnader såsom 
ålder, kön, etnisk tillhörighet och fysiska förutsättningar 
samt underliggande skillnader såsom religion, trosupp
fattning, sätt att tänka och agera. På TF Bank ska vi 
behandla alla människor med respekt och värdighet i 
enlighet med våra affärsprinciper.

JÄMSTÄLLDHET
Med jämställdhet menar TF Bank att kvinnor och män 
har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
inom alla väsentliga områden i livet.

TF Banks grundläggande etiska principer är att:
• Aktivt verka för att såväl fysisk som psykosocial 

abetsmiljö lämpar sig för alla medarbetare.

• Underlätta för alla medarbetare att förena arbete och 
föräldraskap.

• Förebygga och förhindra trakasserier.

• Utreda alla fall av diskriminering och trakasserier på 
arbetsplatsen och vidta lämpliga åtgärder.

• Ge alla medarbetare möjligheter till utveckling och 
utbildning.

• Aktivt verka för en jämnare könsfördelning inom våra 
verksamheter.

• Ge alla medarbetare lika lön och villkor för lika presta
tion då arbetet som utförs är lika eller likvärdigt och 
har jämförbar svårighetsgrad.
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KOMMUNIKATION

Syftet med att vårda TF Banks investerarrelationer 
är att säkerställa en rättvisande värdering. TF Banks 
kommunikation ska skapa förtroende hos investerarna 
för företaget och dess utveckling, minimera risken för 
ryktesspridning och spekulationer, samt bidra till att öka 
intresset för bolagets finansiella instrument.

• TF Banks kommunikation ska vara långsiktig och i 
enlighet med vision, affärsidé, strategier och mål.

• Offentliggörande av information ska ske i enlighet med 
Nasdaq Stockholms regelverk samt tillämplig lagstift
ning och reglering. Alla händelser som kan påverka 
TF Banks värdering ska kommuniceras omedelbart, 
det vill säga direkt i anslutning till att beslutet är fattat, 
valet ägt rum eller händelsen blivit känd för bolaget.

• Information till medarbetare ska prioriteras med beak
tande av Nasdaq Stockholms regelverk.

• Kommunikationen ska vara snabb, öppen, saklig, 
välstrukturerad och välplanerad, i medgång såväl som 
motgång.

• För att bilden av TF Bank ska vara entydig ska all 
kommunikation utgå från samma grundbudskap och 
kommuniceras av ett fåtal talesmän – enligt direktiv i 
bolagets kommunikationspolicy som finns tillgänglig 
på Intranätet.
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OM VERKSAMHETEN
TF Bank bedriver verksamhet i Sverige, Finland, Norge, 
Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och 
Österrike via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande 
av banktillståndet. Filialernas och dotterbolagens arbete 
med bekämpning av penningtvätt och finansiering av 
terrorism ska följa TF Banks inter na regelverk med rele
vanta anpassningar utifrån nationella krav på området.

TF Bank ska ha en dokumenterad samlad riskbedömning 
och därvid ha rutiner för att göra, utvärdera och uppdatera 
riskbedömningen. TF Bank ska i relevant omfattning 
ha anpassade landspecifika penningtvättsinstruktioner 
som TF Banks VD fattar beslut om. Instruktionerna ska 
kompletteras med processbeskrivningar och rutiner som i 
detalj beskriver arbetet för att motverka penning
tvätt. Dessa rutiner ska utgå från identifierade risker och 
förhållanden inom verksamheten. Av instruktionerna ska 
det framgå hur TF Bank använder sig av ett riskbaserat 
förhållningssätt för att bekämpa penningtvätt och finan
siering av terrorism.

All personal inom TF Bank ska utbildas inom området 
penningtvätt och finansiering av terrorism. Utbildningen 
ska ske löpande samt anpassas efter respektive 
verksamhet/avdelning. Utbildningens innehåll samt vilka 
personer som genomgått utbildningen ska dokumenteras.
Vid nyanställningar ska dessa personer utbildas inom 
rimlig tid. Det är en rättighet för varje anställd att kräva 
detta och en skyldighet för TF Bank att säkerställa utbild
ning.

PENNINGTVÄTT

TF Bank verkar för att minimera riskerna för att verksamheten utnyttjas för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det finns en särskild policy för 
hur TF Bank och dess medarbetare ska agera. Policyn finns tillgänglig för 
samtliga medarbetare på Intranätet. Nedan en sammanfattning av innehållet 
i denna policy.
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Anställda i TF Bank eller andra personer som har tillgång 
till insiderinformation ska finnas upptagna i en insider
förteckning upprättad av bolaget. Insiderinformation defi
nieras som: Information, oavsett form, av specfik natur 
som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt 
rör bolaget eller bolagets aktie och som, om den offent
liggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på 
priset av bolagets aktie. 

TF Bank har en skyldighet att upprätta och löpande upp
datera en så kallad insiderförteckning över alla personer 
som har tillgång till insiderinformation. Dessa personer 
inkluderar ej enbart anställda i TF Bank utan även kon
sulter och andra personer som har tillgång till insiderin
formation. Det finns en utförlig insiderpolicy som alla 
anställda kan ta del av på TF Banks intranät.

Ansvarig person för att upprätthålla insiderförteckning är 
VD eller av VD:n delegerad person. 

Vissa personer, framförallt medlemmar av ledningsgrupp 
och styrelse har så kallad insynsställning. Även om 
TF Bank alltid ska meddela och begära godkännande av 
personer upptagna i insiderförteckning ska personer med 
insynsställning alltid fråga VD om en insiderförteckning 
är upprättad innan handel sker i TF Banks aktie. 

Personer med ledande ställning i TF Bank ska informera 
TF Bank och Finansinspektionen om transaktioner sker 
i bolagets aktier eller andra relaterade finansiella instru
ment. Denna rapportering ska ske som senast tre dagar 
efter genomförd transaktion. Även närstående till perso
ner med ledande ställning ska följa dessa regler. 

Inom TF Bank har VD utsetts att hantera efterlevnaden 
av dessa regler medan TF Bank Investor Relations utsetts 
att bistå insiders i samband med förändringar i deras 
innehav.

INSIDERHANDEL

TF Bank arbetar aktivt för att säkerställa att relevanta lagar och regelverk 
efterlevs. Det finns en särskild policy för hur TF Bank och dess medarbetare 
ska agera gällande insiderinformation. Policyn finns tillgänglig för samtliga 
medarbetare på bolagets intranät. Nedan en sammanfattning av innehållet i 
denna policy.
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Händelser som kan vara i strid med lag eller TF Banks 
uppförandekod ska rapporteras. Alla anställda har skyl
dighet att rapportera till närmaste chef. Det rör samtliga 
frågor som berörs i detta dokument och i TF Banks övriga 
policys. Allt syftar till att TF Bank i alla led ska följa 
svenska lagstiftning. Rapporter kan skickas till TF Bank:s 
rapporteringssystem för incidenter och alla rapporter är 
konfidentiella. Det finns även möjlighet till anonym 
rapportering av bristande efterlevnad och rapportering. 

Denna folder innehåller de övergripande principerna i 
TF Banks uppförandekod och följs löpande av obligato
riska utbildningar.

BRISTANDE EFTERLEVNAD
OCH RAPPORTERING
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