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Bolaget är moderbolag i TF Bank-koncernen som bedriver
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TF Bank följer tillämpliga lagar och regler för god bolagsdovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, svensk
emittenter och International Financial Reporting Standards.
Dessutom omfattas TF Bank av ett antal föreskrifter och
-
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200 000

har upprättat denna bolagsstyrningsrapport i enlighet med
16

inspektionen att bedriva bankrörelse i Sverige och i
bedriver TF Bank gränsöverskridande verksamhet i Danmark, Lettland, Litauen, Tyskland och Österrike enligt
över det har bolaget tre mindre servicedotterbolag: TFB

Andel
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Six Sis AG
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20
Övriga aktieägare
Totalt

21 500 000

100,00

Källa: Euroclear

ningen representerad av Paul Källenius.
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arvode till styrelseledamöter och revisorer. Regler som styr
bolagsstämman och vad som ska förekomma vid denna
TF Bank AB

poströstning med stöd av den tillfälliga undantagslagen
TFB Service UAB

TFB Service
GmbH

TFB Service SIA

framlagda förslag i samtliga ärenden. Bland annat beslutades
skulle hela beloppet balanseras i ny räkning med anledning
av Finansinspektionens kommunicerade uppmaning att

Filial Norge

Filial Polen

Filial Estland

Filial Finland

även styrelseledamöterna och verkställande direktören

Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe omvaldes som
styrelseledamöter och Sara Mindus valdes som ny styrelseleseCoopers AB valdes som revisor för tiden intill slutet av

och redovisningssyfte:

som huvudansvarig revisor.
Moderbolag

Dotterbolag

Org. nr.

Andel

Konsolidering
(tillsyn/red)

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
stämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan

en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo procent baserat
2020. Styrelsen bemyndigades även att, under tiden till

ett antal obligatoriska uppgifter av grundläggande natur för

bolagets innehav, inklusive aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej överstiger fem procent av
samtliga aktier i bolaget.

www.tfbankgroup.com anger bland annat vilken verksamhet
bolaget ska bedriva, gränserna för aktiekapitalets storlek,
delta vid bolagsstämma. Fullständig bolagsordning, liksom
tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om
ändring av bolagsordningen.

www.tfbankgroup.com.

TF Banks aktieägares beslutanderätt utövas vid bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman företagets högsta beslutande organ, som bland annat beslutar i
svarsfrihet, fastställande av balans- och resultaträkningar,
aktieutdelningar, val av styrelseledamöter, revisorer samt

önskar delta i valberedningen rätt att utse en ledamot vardera. Ledamoten som representerar den största aktieägaren ska
utses till ordförande för valberedningen. Valberedningens

Styrelsen ansvarar för avvägning av TF Banks risktaganden och har etablerat regler för beslutsordning, ekonomisk
•
•
•
•

•
•

förslag till stämmoordförande;
förslag till styrelse;
förslag till styrelseordförande;
förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete;
förslag till revisorer; och
förslag till arvode för bolagets revisorer
-

information, personal, IT och säkerhetsbevakning samt
kommunikation.
omfattande de ärenden som styrelsen ska behandla vid
varje ordinarie sammanträde samt arbetsfördelningen inom
styrelsen, med särskilda antaganden för ordförande. I arbetsringen till styrelsen samt närmare regler för VD:s ansvar och
befogenheter.

och bredd.
högst tio ordinarie ledamöter. Information om styrelsens leda•
•
•
•

Erik Selin, representerar Erik Selin Fastigheter AB
Paul Källenius har utsetts till valberedningens
ordförande.

Under 2020 hade styrelsen sexton möten, varav fyra
ordinarie möten, nio extra/telefonmöten och tre möten per
-

Valberedningens sammansättning tillkännagavs genom pressDatum

Väsentliga frågor som togs upp vid styrelsemöten
des.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för TF Banks organisation
och förvaltning. Utöver detta ska styrelsen utöva tillsyn av

färdigställa kallelsen

att främja ägarnas intresse av värdeutveckling och avkastning.
Styrelsens uppgifter och arbetsformer regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning (se

från internrevision samt beslut om årsplan 2020

egenskap av reglerat bolag, är dessutom reglerade i lagen om
betsordningen för revisions- respektive ersättnings-

Styrelsens ansvar och uppgifter innefattar bland annat att
efter att säkerställa att organisation och drift av företagets
verksamhet kännetecknas av intern styrning och kontroll,
upprätta interna regler avseende riskhantering och riskkontroll och regelbundet följa upp regelefterlevnaden, säker-

ningsoptioner

företagets ekonomiska ställning. Vidare är det styrelsens
uppgift att utse VD, anta instruktioner för VD:s arbete och
2020-12-16

aktivitetsplanen för 2021 samt den föredragna risk
-

1

Deltagandet i styrelsearbetet har varit följande:
Styrelsemedlem

-

Oberoende till
största ägare

Deltagit i

och Charlotta Björnberg-Paul.

Nej

16 av 16

Alla medlemmar i ersättningsutskottet är ledamöter i styrelsen.
Styrelseledamoten Bertil Larsson är ordförande i ersättningsutskottet.

Ja
Ja
Ja
Ja

16 av 16

Ja

8 av 16

Nej

8 av 16

möten. Deltagandet i utskottsarbetet har varit följande:
Styrelsemedlem

Deltagit i
2 av 2

VD Mattias Carlsson och CFO Mikael Meomuttel har
deltagit i alla möten.

2 av 2
2 av 2

balans- och resultaträkning samt kapital och likviditetssituationer i bolaget. Vid varje ordinarie styrelsesammanträde
rapporterar dessutom VD, CFO samt ansvariga för funktionerna riskkontroll, regelefterlevnad och kreditrisk direkt till
styrelsen.
Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras men styningsutskottet.

Revisionsutskottet ansvarar för beredningen av styrelsens
tering, interna kontroll och riskhantering. Det ska göras

information om förändringar i gällande regelverk, informera
sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera
samordningen mellan den externa och interna revisionen
och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och

arbetet med att säkerställa att riskerna i samband med
TF Banks ersättningssystem mäts, hanteras och rapporteatt fastställa normer och principer för beslut om ersättning
till TF Banks anställda och ledningsgrupp samt att säkerställa att ersättningssystemen är förenliga med gällande
lagar och regler. Styrelsen fattar beslut om ersättning till

Ersättningsutskottet ska ta fram en ersättningspolicy för bolaget och framlägga den för beslut i styrelsen. Styrelsen antar

Revisionsutskottet ska även utvärdera revisionsinsatsen
och informera bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen samt biträda valberedningen vid framtagande
av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen.

upprättas vid varje sammanträde och ska tillställas samtliga
styrelseledamöter.
utskottet genom omval av Tone Bjørnov, Mari Thjømøe

FI:s föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut och
värdepappersbolag som omfattar alla TF Banks anställda.

Alla medlemmar i revisionsutskottet är ledamöter i styrelsen.
-

Ersättningspolicyn föreskriver bland annat att ersättningar

överdrivet risktagande. Ytterligare beskrivning och utbetald
www.tfbankgroup.com.

bolaget andra tjänster än revisionstjänster.

Styrelseledamoten Tone Bjørnov är ordförande i revisionsutskottet.

Dessa riktlinjer omfattar VD, CFO samt övriga medlemmar av
Deltagandet i utskottsarbetet har varit följande:
Styrelsemedlem

som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade

Deltagit i

2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutats
av bolagsstämman:

8 av 8
8 av 8

som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar
genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av auto-

vid samtliga möten, bankens VD samt huvudansvarig

Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen,
styrelsens medlemmar:
•
•
•
•
•
•

i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions
och Credit Cards.

styrelsens ordförande 600 000 SEK,

-

till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott
kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer
möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en
konkurrenskraftig totalersättning.

till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott

Styrelsen utför regelbundet en systematisk utvärdering där
styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters insatser
i styrelsens arbete i syfte att utveckla styrelsearbetet samt
förse valberedningen med relevant beslutsunderlag inför

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrens-

valberedning.

VD är ansvarig för den löpande förvaltningen av bolaget i
enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens instruktioner.
sande och korrekt beslutsunderlag som möjligt.

exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.
Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett eller

mätperioden.
Vidare gäller, i enlighet med vid var tid gällande regelverk

utfallet. Utbetalning av rörlig ersättning ska skjutas upp och
Ytterligare information om koncernledningens represen-

ställning inte försämrats väsentligt. Om villkoren för utbetalning inte är uppfyllda ska ersättningen bortfalla helt eller
delvis.
-

till TF Banks ledande befattningshavare:
-

talsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd
grundande inkomsten.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det

antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och
utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer

ska tillgodoses.

stiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för sex

det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets
säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.
utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar
De provisionsbaserade ersättningarna har under 2020

fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och
-

baserade ersättningarna är relaterad till uppfyllelse av

anställningens upphörande.
Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förledande befattningshavare inom koncernen och är inte
pensionsgrundande.

-

När mätperioden för uppfyllelse av kriterierna för utbetalning
av rörlig kontantersättning har avslutats ska det bedömas
respektive fastställas i vilken utsträckning som kriterierna

Utöver lagar, förordningar, föreskrifter m.m. har TF Bank ett
antal interna styrdokument avseende den dagliga ledningen.
Dessa har antagits av styrelsen, VD eller andra funktionsansvariga och innefattar bland annat arbetsordningen för
styrelsen, instruktioner för revisions- och ersättningsutskottet, instruktioner till VD samt ekonomisk rapportering
till styrelsen, insiderpolicy, riskhantering, kreditgivning,

avser rörlig kontantersättning till ledande befattningshavare.
-

verksamhetens kontinuitetsplanering, likviditetshantering,

nen.
Vid beredningen av dessa ersättningsriktlinjer har lön och
anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att
uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har
utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen
av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer
av dessa.

bankens intranät.

Bolagets externa revisorer utses av bolagsstämman. De
-

till styrelsen och granskas regelbundet av internrevisionen.
Rapportering till styrelsen inkluderar bolagets kapitalsituation, likviditetsrisk, kreditrisk, marknadsrisk och operativ
risk, inklusive incidenter.

-

-

pers AB till företagets revisor med auktoriserade revisorn
Martin By som huvudansvarig revisor.

nen för riskkontroll verkar för att samtliga risker i verk-

Uppgifter om arvoden och kostnadsersättningar till reviso-

omfattar att oberoende övervaka och analysera hur risker
dessa till styrelsen och ledningen. I funktionens ansvar
-

Verksamheten inom TF Bank utgörs i huvudsak av tre

risker. Funktionen för riskkontroll arbetar oberoende av

stödfunktioner: Credits, Finance, Operations och IT.
stödenheterna och inkluderar samtliga medarbetare. Enhets-/
funktionsansvariga i första försvarslinjen ansvarar för
daglig riskhantering och regelefterlevnad samt för att vidta
maste chef, funktionen för regelefterlevnad, riskkontroll,
informationssäkerhet eller VD.

organisationsstrukturer och funktioner i programvara och

information och IT- system. TF Banks Chief Information
De oberoende kontrollfunktionerna regelefterlevnad, informationssäkerhet och riskkontroll granskar, utvärderar och
rapporterar till ledningen och styrelsen avseende risker och
regelefterlevnad. De tre funktionernas arbete regleras av
styrdokument fastställda av styrelsen. Kontrollfunktionerna
i andra försvarslinjen ansvarar för att granska riskhantering
och regelefterlevnad i första försvarslinjen men ska även
fungera som ett stöd till densamma.
Oberoende granskning av efterlevnad av externa och interna
regler görs av regelefterlevnadsfunktionen i enlighet med
gällande lagar och regler i de länder TF Bank verkar samt

TF Banks internrevision är en oberoende granskningsfunktion, direkt underställd styrelsen. Internrevisionen ansvarar

samt kontroll- och styrningsprocesser i syfte att minska förekomsten av risker och förbättra kontrollstrukturen. TF Banks
internrevision genomförs av KPMG AB och huvudansvarig
revisionsplan som antagits av styrelsen.
Funktionen för internrevision granskar och bedömer om sys-

Funktionen för regelefterlevnad är underställd VD samt
rapporterar direkt till styrelsen och granskas regelbundet av
Niclas Carling. Funktionen för regelefterlevnad är oberoenOberoende riskkontroll och övervakning av riskhanteringen
i TF Bank utförs av den interna oberoende riskkontrollfunkring och kontroll i kreditinstitut samt tillämpliga riktlinjer
och rekommendationer utfärdade av EBA. Även riskkontrollfunktionen är underställd VD samt rapporterar direkt

samt utfärdar rekommendationer och kontrollerar att rekom-

övergripande bedömning av styrning, intern kontroll samt
riskhantering inom TF Banks verksamhet i Estland och
bedömning av bankens anpassning till Finansinspektionens

policys som utgör ramverket för verksamheten.

Respektive funktionsansvarig är den som i första hand är
ansvarig för att hantera de risker som är knutna till den
TFB Service UAB, TFB Service SIA och TFB Service
dotterbolag och i egenskap av enda aktieägare har TF Bank
möjlighet att styra bolagen genom utövande av TF Banks
aktieinnehav bestämma den styrelse som väljs vid respektive
bolags bolagsstämma.

existerande rutiner och processer är tillräckliga samt via
stickprovskontroller.
vid varje styrelsemöte hanteras bolagets och koncernens
ekonomiska situation. Inför varje ordinarie styrelsemöte

-

regelefterlevnadsfunktionen.

cess som utformats i syfte att ge rimlig säkerhet avseende

överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga
marknad. Det interna regelverket med policys, instruktioner samt rutin- och processbeskrivningar utgör det primära
internrevision.
trativa rutiner. Den interna kontrollen hos TF Bank baseras
kultur, uppföljning, en tydlig och transparent organisationsstruktur, uppdelning av arbetsuppgifter, dualitetsprincipen
nikationen. Basen för den interna kontrollen avseende den
med organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar
som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument samt befattningsbeskrivningar för kontrollfunktioner.
TF Bank arbetar med en proaktiv och uppföljande riskutbildningsinsatser. Riskhanteringen är en integrerad del

kan korrigeras. Kontrollaktiviteterna utarbetas och doku-

www.tfbankgroup.com.

den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige

-

PricewaterhouseCoopers AB

Martin By
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

