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Finsk kod för bolagsstyrning 
Finsk kod för bolagsstyrning (”Koden”), 
som är tillgänglig på webbplatsen 
www.cgfinland.fi är avsedd att följas av 
bolag som noteras på NASDAQ OMX,  
Helsingfors (”Helsingforsbörsen”). Koden 
trädde i kraft den 1 oktober 2010 och tilläm-
pas enligt principen Comply or Explain vilket 
innebär att avvikelser ska uppges och moti-
veras. Ett bolag anses följa Koden även om 
avvikelser sker från enskilda rekommenda-
tioner under förutsättning att avvikelsen har 
uppgivits och motiverats.

Ålandsbanken Abp (”Banken”), som är note-
rat på Helsingforsbörsen, är ett publikt 
aktiebolag med hemort i Finland. Banken 
lyder under den finska aktiebolagslagen 
och Bankens bolagsordning samt tillämpar 
Koden. Vid tillämpningen avviker Banken 
från rekommendation 22 ”Val av kommitténs 
medlemmar” genom att i nomineringskom-
mittén ingår en medlem som inte är medlem 
i Ålandsbanken Abp:s styrelse. Medlemmen 
företräder en av de större aktieägargruppe-
ringarna i Banken.

Bolagsstyrningsrapporten har upprättats 
enligt rekommendation 54 i Koden och i 
enlighet med värdepappersmarknadslagen  
2 kap 6 § 3 mom. 

Bolagsstämman
Aktieägarnas inflytande i Banken utövas 
vid bolagsstämman som är Bankens hög-
sta beslutande organ. Ordinarie bolags-
stämma ska hållas årligen senast inom juni 
månad. Utöver ordinarie bolagsstämma kan 
sammankallas till extra bolagsstämma för 
behandlig av särskilt uppgivet ärende. Ban-
kens aktier består av två serier, A-aktien, 
som har 20 röster per aktie och B-aktien som 
har en röst per aktie. Bankens bolagsord-
ning stadgar att ingen aktieägare vid bolags-
stämma får rösta för mer än en fyrtiondedel 
av det vid stämman företrädda röstantalet. 

Ordinarie bolagsstämma utser styrelsemed-
lemmar och revisorer och beslutar, bland 
annat, om deras arvoden, fastställande av 
resultat- och balansräkning samt tar ställ-
ning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
och verkställande direktören. Aktieägare, 
som vill få ett ärende behandlat vid ordinarie 

bolagsstämma, ska inkomma med en skrift-
lig begäran till styrelsen inom den tid som 
anges på Bankens webbplats. 

Information inför och protokoll från  
Bankens bolagsstämmor är tillgängliga på 
Bankens webbplats www.alandsbanken.fi. 
Kallelse och underlag för ärenden som 
behandlas på bolagsstämman finns tillgäng-
liga på webbplatsen. 

Styrelsen
Styrelsemedlemmarna utses av aktieägarna 
vid ordinarie bolagsstämma. Styrelsens man-
dattid upphör vid utgången av den följande 
ordinarie bolagsstämman efter valet. Sty-
relsen ska bestå av minst fem och högst sju 
ordinarie ledamöter och högst två supplean-
ter. Styrelsen har under 2011 bestått av sju 
ordinarie styrelseledamöter. Verkställande 
direktören får inte vara medlem i styrelsen. 
Person som fyllt 67 år är inte valbar som sty-
relsemedlem. Bankens chefsjurist är styrel-
sens sekreterare. 

Styrelsen handhar förvaltningen av Ban-
kens angelägenheter och ansvarar för att 
verksamheten är ändamålsenligt organi-
serad. Styrelsen ansvarar även för övergri-
pande policy- och strategifrågor, samt för 
att riskkontrollen är tillräcklig och tillser att 
ledningssystemen fungerar. Till styrelsens 
uppgifter hör även att utse och vid behov 
ent lediga verkställande direktören, dennes 
ställföreträdare och andra medlemmar av 
den operativa ledningen, samt att besluta 
om deras löneförmåner och övriga anställ-
ningsvillkor. För att styrelsen ska vara beslut-
för erfordras att mer än hälften av medlem-
marna är närvarande. 

För sitt arbete har styrelsen fastställt en 
intern arbetsordningen som är koncernöver-
gripande. Arbetsordningen, som utvärderas 
årligen och revideras vid behov, reglerar i 
huvudsak arbetsfördelningen mellan styrel-
sen, verkställande direktören och den övriga 
operativa ledningen. 

Styrelsen, som sammanträder efter kallelse 
av styrelsens ordförande, diskuterar regel-
bundet det ekonomiska läget på de finan-
siella marknaderna. Med stöd av verkstäl-
lande direktörens återkommande rapporte-
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ring om den operativa verksamheten följer styrelsen upp strategi, ekonomiskt utfall och över-
gripande långsiktiga mål för verksamheten. Därutöver handlägger styrelsen övriga ärenden 
som aktualiseras enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och övriga regelverk som berör 
Bankens verksamhet och förvaltning, samt även ärenden som anhängiggörs av enskilda styrel-
semedlemmar och av den operativa ledningen.

Styrelsens sammansättning 2011

Göran Lindholm, ordförande född 1955
Juris kandidat
Verkställande direktör, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

medlem sedan 2003

Leif Nordlund, vice ordförande född 1959
Juris kandidat
Verkställande direktör, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag,
Försäkringsbolaget Alandia och Försäkringsaktiebolaget  
Liv-Alandia

medlem sedan 2003

Per Axman, född 1961
Ekonomie studier, Wallenberg Institutet SEB 1994/1995
Egen företagare

medlem från 14.4.2011

Kaj-Gustaf Bergh, född 1955
Diplomekonom, Juris kandidat
Verkställande direktör, Föreningen Konstsamfundet r.f.

medlem från 14.4. 2011

Sven-Harry Boman född 1944
Ekonomie magister
Konsultverksamhet, CGR-revisor

medlem sedan 2003

Agneta Karlsson född 1954
Ekonomie doktor, Associate professor
Direktör för AICIS (Åland International Institute of  
Comparative Island studies)
Seniorforskare vid ÅSUB

medlem sedan 2003

Kent Janér, född 1961 
Civilekonom
Ansvarig för förvaltningen av specialfonden Nektar, 
Nektar Asset Management AB
Partner, Brummer & Partners AB

medlem 2003 till 14.4.2011

Teppo Taberman född 1944
Ekonomie magister
Ekonomisk rådgivare och professionell styrelsemedlem

medlem 2007 till 14.4.2011

Anders Wiklöf född 1946
Kommerseråd
Egen företagare

medlem sedan 2006

Under 2011 hölls 26 styrelsesammanträden. Styrelsemedlemmarnas genomsnittliga  
deltagande var 95,6 procent.

StyrelSemedlemmarnaS oberoende 
Styrelsens bedömning är att styrelsemedlemmarna Kaj-Gustaf Bergh, Sven-Harry Boman, 
Agneta Karlsson, Göran Lindholm, Leif Nordlund och Anders Wiklöf är oberoende av Banken. 
Styrelsemedlemmen Per Axman är anlitad för konsultuppdrag inom Banken i sådan omfatt-
ning att han bedöms vara beroende av Banken. Styrelsemedlemmarna Kaj-Gustaf Bergh, 
Sven-Harry Boman, Agneta Karlsson och Per Axman är oberoende av betydande aktieägare. 
Eftersom Göran Lindholm är verkställande direktör för Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 
och Leif Nordlund är verkställande direktör för Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, För-
säkrings Ab Alandia och Försäkrings Ab Liv-Alandia är Lindholm och Nordlund beroende av 
betydande aktieägare i Banken. Anders Wiklöf anses som beroende av betydande aktieägare 
på grund av sitt direkta och indirekta ägande i Banken. Kent Janér och Teppo Taberman, som 
inte ställde sig till förfogande för omval vid stämman 2011, var oberoende av Banken och obe-
roende av betydande aktieägare.

Utvärdering av  
StyrelSenS arbete
Styrelsen genomför årligen en intern utvärdering av dess verksamhet och arbete. Utvärde-
ringen innefattar bland annat ett frågeformulär i vilket respektive styrelsemedlem bedömer 
styrelsearbetet under året. Styrelsens ordförande har även enskilda samtal med respektive 
styrelsemedlem. Under ledning av styrelsens ordförande diskuteras och behandlas utvärde-
ringen även på ett uppföljande styrelsemöte.
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Uppgifter om StyrelSe
medlemmar och deraS  
aktieinnehav i banken
Närmare uppgifter om styrelsemedlem-
marna och deras aktieinnehav i Banken 
framgår av årsredovisningen.

Styrelsens kommittéer 
nomineringSkommittén
Styrelsen, som utser medlemmarna i nomi-
neringskommittén, har fastställt dess upp-
gifter i en arbetsordning. Nomineringskom-
mitténs huvudsakliga uppgift är att inför 
ordinarie bolagsstämma förbereda förslag 
gällande val av styrelsemedlemmar samt för-
slag rörande styrelsearvode till ordföranden 
och övriga styrelsemedlemmar. 

Nomineringskommittén har under 2011 
bestått av styrelsemedlemmarna Leif Nord-
lund, ordförande, Göran Lindholm och 
Anders Wiklöf. Därutöver var Jesper Bloms-
terlund, som inte är styrelsemedlem i Ban-
ken, medlem i kommittén. Blomsterlund 
representerade en av de till röstetalet större 
aktieägargrupperingarna i Banken.

Ingen särskild ersättning utgår till medlem-
marna i nomineringskommittén.

Under 2011 har nomineringskommittén 
sammanträtt fem gånger. Kommittémed-
lemmarnas genomsnittliga deltagande var 
95 procent.

reviSionSkommittén
Styrelsen, som utser medlemmarna i revi-
sionskommittén, har fastställt dess uppgif-
ter i en arbetsordning. Revisionskommittén 
bistår styrelsen bland annat avseende sköt-
seln av dess övervakningsuppgifter gällande 
interna kontrollsystem och riskhantering, 
rapportering, revisionsprocessen, samt iakt-
tagandet av lagar och bestämmelser. Här-
utöver förbereder revisionskommittén inför 
bolagsstämman förslag till valet av revisorer 
och deras arvoden.

Revisionskommitténs ordförande rapporte-
rar regelbundet till styrelsen om kommitténs 
arbete och iakttagelser.

Revisionskommittén har under 2011 bestått 
av styrelsemedlemmarna Sven-Harry 
Boman, ordförande, Agneta Karlsson , Teppo 
Taberman (till 14.4.2011) och Leif Nordlund 
(från 14.4.2011).

Till respektive medlem i revisionskommittén 
erläggs ett mötesarvode om 750 euro för 
varje bevistat möte. 

Under 2011 har revisionskommittén 
samman trätt 14 gånger. Kommittémedlem-
marnas genomsnittliga deltagande var 78,57 
procent. 

erSättningSkommittén
Bankens styrelse har under 2011 tillsatt en 
ersättningskommitté. Ersättningskommittén 
har som uppgift att bereda väsentliga ersätt-
ningsbeslut, utvärdera Bankens ersättnings-
policy och principerna för rörlig ersättning. 
Ersättningskommittén beslutar om åtgärder 
för uppföljning av tillämpningen av princi-
perna för ersättningssystemet och bedömer 
dess lämplighet och påverkan på koncernens 
risker och riskhantering. 

Ersättningskommittén har under 2011 bestått 
av styrelsemedlemmarna Göran Lindholm,  
ordförande, Agneta Karlsson och Leif 
Nordlund.

Ersättningskommittén har under 2011 sam-
manträtt vid ett tillfälle. Samtliga kommitté-
medlemmar deltog vid mötet.

Verkställande direktören
Verkställande direktör för Banken är sedan 
2008 Peter Wiklöf, juris kandidat, (f. 1966).

Verkställande direktören tillsätts och ent-
ledigas av styrelsen. Villkoren för befatt-
ningsförhållandet fastställs i ett skriftligt 
avtal som godkänns av styrelsen. 

Verkställande direktören ansvarar bland 
annat för Bankens löpande förvaltning och 
för att denna handhas i enlighet med lag, 
bolagsordning, övriga regelverk samt styrel-
sens anvisningar och föreskrifter. Härutöver 
ansvarar verkställande direktören för att sty-
relsens och ledningsgruppens beslut verk-
ställs. Verkställande direktören rapporterar 
regelbundet till styrelsen. 

Uppgifter om verkStällande 
direktören och hanS aktieinne
hav i banken
Närmare uppgifter om verkställande direktö-
ren och hans aktieinnehav i Banken framgår 
av årsredovisningen. 

Koncernens ledningsgrupp – övrig 
operativ ledning
Styrelsen utnämner medlemmarna i den 
koncernövergripande ledningsgruppen. 

Ledningsgruppen är rådgivare åt verkstäl-
lande direktören och behandlar alla väsent-
liga bankomfattande frågor.

I huvudsak består ledningsgruppen av 
chefer för Bankens affärsområden och 
stabsfunktioner. 

Under 2011 sammanträdde ledningsgruppen 
vid 13 tillfällen.
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Uppgifter om medlemmarna i 
ledningSgrUppen och deraS  
aktieinnehav i banken
Närmare uppgifter om medlemmarna i led-
ningsgruppen och deras aktieinnehav i Ban-
ken framgår av årsredovisningen. 

Utvärdering av verkStällande 
direktörenS och operativa 
ledningenS arbete
Styrelsen utvärderar, under ledning av sty-
relsens ordförande, årligen verkställande 
direktörens och den övriga operativa led-
ningens arbete. Vid utvärderingen deltar inte 
verkställande direktören eller annan ur den 
övriga operativa ledning. 

Ersättningar till styrelsen, verkstäl-
lande direktören och andra medlem-
mar i den operativa ledningen
principer för erSättning
Styrelsemedlemmarna i Banken omfattas 
inte av något belöningssystem utöver fast-
ställda arvoden. 

StyrelSen
Styrelsemedlemmarnas arvoden fastställs av 
bolagsstämman. Under 2011 erhöll styrelse-
medlemmarna arvode om 263 000 euro att 
fördelas enligt följande:
•   styrelsens ordförande, 15 000 euro 

som årsarvode och 1 000 euro som 
mötesarvode,

•   styrelsemedlemmar bosatta på Åland, 
vardera 12 000 euro som årsarvode och 
750 euro som mötesarvode

•   övriga styrelsemedlemmar, vardera 
24 000 euro som årsarvode och 750 euro 
som mötesarvode, 

•   samt 750 euro för varje bevistat möte i 
styrelsens revisionskommitté. 

I övrigt har styrelsemedlemmarna i begrän-
sad omfattning de allmänt tillämpade 
personal förmånerna i Banken.

Till styrelsemedlem Per Axman har 
under 2011, utöver styrelsearvode, utbe-
talats 306 000 euro som ersättning för 
konsultuppdrag. 

verkStällande direktören
Styrelsen fastställer verkställande direktö-
rens löneförmåner och övriga anställnings-
villkor. Verkställande direktören har under 
2011 erhållit en lön om 266 520 euro (inklu-
sive naturaförmåner). Verkställande direktö-
rens pensionsålder uppgår till lägst 63 år och 
högst 68 år. Verkställande direktören bevil-
jas pension i enlighet med ArPL-reglerna. 
Verkställande direktören har fri bilförmån 
och i Banken allmänt tillämpade personalför-
måner. Uppsägningstiden från verkställande 
direktörens sida är nio (9) månader. Verkstäl-
lande direktören har enligt sitt uppdragsav-

tal rätt till ett avgångsvederlag om samman-
lagt nio (9) månadslöner vid uppsägning från 
Bankens sida. Vid avgång erhåller verkstäl-
lande direktören inga andra ersättningar än 
ovan nämnda avgångsvederlag. 

övrig operativ ledning
Styrelsen fastställer den operativa ledning-
ens löneförmåner och övriga anställningsvill-
kor. I lön till den operativa ledningens med-
lemmar (exklusive verkställande direktören) 
utbetalades totalt 1 249 000 euro under 2011. 
I övrigt innehar medlemmarna i den opera-
tiva ledningen allmänt tillämpade personal-
förmåner i Banken. 

belöningSprogram förtjänSt
året 2011 för ålandSbankenS  
verkStällande direktör och 
nyckelperSoner 
För 2011 har fastställts ett belöningsprogram 
av Bankens styrelse. Programmet har upprät-
tats med beaktande av regleringen gällande 
belöningssystem i finansbranschen. 

Ersättningsberättigade under programmet 
är verkställande direktören och bland annat 
personer ingående i Bankens operativa 
ledning. 

Under belöningsprogrammet kan rörlig 
ersättning utgå i form av B-aktier i Ålands-
banken Abp och ett därtill kompletterande 
penningbelopp för täckande av skatter och 
avgifter av skattenatur, vilka utgår med 
anledning av ersättningen. 

Vid bedömningen av om ersättning ska utgå 
beaktas bland annat budgetutfallet för res-
pektive räkenskapsår och regelefterlevnaden 
avseende ersättningsberättigad person. 

Den maximala ersättningen som kan komma 
att utgå under belöningsprogrammet 2011 
är 25 000 B-aktier och därtill ett penning-
belopp för täckande av skatter och avgifter 
av skatte natur, vilka utgår med anledning av 
ersättningen. 

Den maximala ersättningen per ersättnings-
berättigad är för 2011 en årslön. 

Av den totala beslutade belöningen som ska 
utgå under programmet erhåller verkstäl-
lande direktören maximalt 30 procent. 

Måluppföljningen sker löpande medan det 
slutliga utfallet fastställs efter det att kon-
cernbokslutet fastställts. 

Verkställande direktörens tilldelning under 
programmet fastställs av styrelsen. För 
övriga ersättningsberättigade fastställs utfal-
let av Bankens ersättningskommitté. 
principer för Utbetalning 
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Av den beslutade ersättningen erläggs till 
ersättningsberättigad person högst 60 pro-
cent av dennes andel att utbetalas under 
åren 2012–2014. Resterande 40 procent 
erläggs 2015. En förutsättning för erläg-
gande/utbetalning är att den ersättnings-
berättigade vid utbetalningstillfället är 
anställd i koncernen. 

Den ersättningsberättigade är skyldig att 
behålla hälften av de aktier som denne tillde-
lats genom belöningsprogrammet fram tills 
det att aktiernas sammanlagda värde mot-
svarar en bruttoårslön. Sådant innehav ska 
behållas under den ersättningsberättigades 
anställning inom koncernen.   

räkenSkapSåret 2011
Eftersom det tidigt framgick att de av Ban-
kens styrelse fastställda ekonomiska krite-
rierna för belöningsprogrammet inte skulle 
komma att uppnås, har de individuella målen 
för nyckelpersonerna och vilka nyckelper-
soner som ingår i belöningsprogrammet 
inte fastställts av verkställande direktören. 
Således har ingen kostnad bokats och ingen 
utbetalning har skett för räkenskapsåret 
2011.

Personalfond
Styrelsen beslöt år 2004, som en del av ett 
långsiktigt incitamentprogram, att inom kon-
cernen införa ett vinstpremiesystem enligt 
personalfondslagen. Personalfonden bilda-
des i januari 2005. All personal, inklusive 
verkställande direktören och den operativa 
ledningen, är medlemmar i personalfonden. 
Styrelsen fastställer varje år beräkningsgrun-
den för vinstandelspremieandelen.

Kreditorgan
I Banken bär kundansvarigt kontor kreditan-
svaret. Kund- och kreditansvar ligger på kon-
torschefen och hans/hennes medarbetare 
på kontoret. De medarbetare som arbetar 
med kreditgivning har personliga beslutan-
delimiter för de kunder som de ansvarar för. 
Vid behov av större krediter finns en kredit-
kommitté för verksamheten i Finland och 
en för verksamheten i Sverige. De största 
krediterna beslutas av ledningsgruppens 
kreditkommitté.

Ekonomisk rapporteringsprocess
Grundläggande principer för internkontroll 
inom den ekonomiska rapporteringsproces-
sen är en klar rollfördelning, samt instruk-
tioner och förståelse för den ekonomiska 
resultatbildningen. 

Koncernens rapportering sammanställs cen-
tralt av ekonomiavdelningen på koncernnivå. 
Avdelningen ansvarar för koncernredovis-
ning och koncernbokslut, ekonomiska styr-

system, skatteanalys, redovisningsprinciper 
och instruktioner, koncernens myndighets-
rapportering samt publicering av koncernens 
ekonomiska information. Ekonomiansvariga 
på respektive dotterbolag ansvarar för att 
redovisningen uppfyller koncernens krav och 
rapporterar månadsvis till bolagens ledning 
och koncernens ekonomiavdelning.

Intern revision bistår de externa revisorerna 
med granskning av den ekonomiska informa-
tionen i enlighet med på förhand uppgjord 
revisionsplan. Intern revision är en obero-
ende funktion och arbetar på uppdrag av 
styrelsen. 

Externa revisorer granskar koncernens del-
årsrapporter, årsredovisning och bolagsstyr-
ningsrapport och lämnar revisionsrapport till 
koncernens styrelse.
 
Koncernens ledningsgrupp behandlar månat-
ligen koncernens interna finansiella rappor-
tering och kvartalsvis den externa delårsrap-
porten eller årsredovisningen. 

Revisionskommittén bistår styrelsen i det 
fortlöpande kontrollarbetet genom att gran-
ska de finansiella kvartalsrapporterna och 
årsbokslutet, samt behandlar de externa och 
interna revisorernas iakttagelser.

Styrelsen behandlar kvartalsvis delårsrap-
porter eller årsredovisning. Styrelsen gran-
skar även de externa revisorernas revisions-
rapporter, revisionsplaner och slutsatser 
rörande delårsrapporter och årsredovisning. 
Styrelsen träffar minst en gång per år de 
externa revisorerna.

Intern revision 
Avdelningen för intern revision består av tre 
tjänster och är direkt underställd styrelsen. 
Syftet med den interna revisionsverksam-
heten är att på ett objektivt sätt förse sty-
relse och operativ ledning med oberoende 
bedömningar av operativa verksamhets- och 
ledningsprocesser, koncernens riskhante-
ring, styrning och kontroll. 

Intern revision rapporterar regelbundet till 
styrelsen, revisionskommittén och den ope-
rativa ledningen. Styrelsen fastställer årligen 
en plan för intern revisionens arbete.  

Riskhantering 
Koncernen eftersträvar en verksamhet med 
rimliga och avvägda risker. Lönsamheten är 
beroende av organisationens förmåga att 
identifiera, hantera och prissätta risker. Risk-
hanteringens syfte är att minska sannolikhe-
ten för oförutsedda förluster och/eller hot 
mot anseende, samt att bidra till höjd lön-
samhet och ökat aktieägarvärde.

Koncernen är exponerad mot kreditrisk, 
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marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ 
risk, fastighetsrisk och affärsrisk. Den sist 
nämnda är en följd av koncernens strategi, 
konkurrenskraft, förmåga att anpassa sig 
till kundernas förväntningar, ogynnsamma 
affärsbeslut och av den miljö samt marknad 
koncernen verkar i. Affärsrisken hanteras i 
samband med den strategiska planeringen. 
Kreditrisken som är koncernens mest bety-
dande risk omfattar fordringar på privatper-
soner, företag, institut och offentlig sektor. 
Fordringarna består huvudsakligen av kredi-
ter, kreditlimiter och garantier som beviljats 
av Banken.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för 
att riskhanteringen är tillräcklig samt för sys-
tematik och regelverk för att övervaka och 
begränsa Bankens riskexponering. Revisions-
kommittén bistår styrelsen i skötseln av dess 
övervakningsuppgifter inom interna kon-
trollsystem, riskhantering och rapportering. 
Verkställande direktören övervakar och leder 
affärsverksamheten i enlighet med styrel-
sens anvisningar, ansvarar för den löpande 
förvaltningen och för att styrelsens ledamö-
ter regelbundet ges tillräcklig information 
om koncernens riskpositioner och de regel-
verk som berör verksamheten. 

Banken arbetar enligt en ansvarsfördel-
ning där varje del av affärsverksamheten bär 
ansvaret för sina affärer och för att riskerna 
hanteras. Staben för risk- och kredithante-
ring ansvarar för den oberoende riskkontrol-
len, portföljanalysen och kreditbeviljande-
processen. Detta innebär att identifiera, 
mäta, analysera och rapportera koncernens 
alla väsentliga risker samt granska de kre-
ditärenden som föredras ledningsgruppens 
kreditkommitté. Staben övervakar också att 
riskerna och riskhanteringen lever upp till 
Bankens risktolerans och att Bankens led-
ning löpande får rapporter och analyser om 
den aktuella situationen. Riskhanteringen 
revideras av avdelningen Intern revision, 
som utvärderar både riskhanteringens till-
räcklighet och efterlevnad. 

Utöver Finansinspektionens standarder är 
grunden för riskhanteringen EU:s kapital-
täckningsdirektiv som är baserat på Basel-
kommitténs regelverk. För utförligare infor-
mation om koncernens riskhantering, kapi-
talhantering, utvärdering av kapitalbehov 
och kapitaltäckningsinformation, se riskhan-
tering i koncernens bokslut.

Regelefterlevnad (Compliance)
Kontrollen och bedömningen av regel-
efterlevnaden inom Banken hanteras av 
koncernens Compliance Officer som regel-
bundet rapporterar sina iakttagelser till 
revisionskommittén. 

Insiderförvaltning

Banken upprätthåller insiderregister både i 
egenskap av emittent och i egenskap av vär-
depappersförmedlare. För de personer i Ban-
ken som är insiders tillämpas bland annat 
Finansinspektionens standard om insideran-
mälan och insiderregister, Finansbranschens 
Centralförbunds handelsanvisning och Ban-
kens interna regler. Banken har därtill anta-
git Helsingforsbörsens insideranvisning och 
infört en handelsbegränsning som innebär 
att insider i Banken inte är berättigad att 
handla med Bankens värdepapper under 14 
dagar före publicering av Bankens bokslut 
eller delårsrapport. Handelsbegränsningen 
omfattar även omyndiga för vilka insider i 
Banken är intressebevakare samt samman-
slutningar och stiftelser i vilka insider i Ban-
ken har bestämmande inflytande.

Banken är även ansluten till det så kallade 
SIRE-systemet, vilket innebär att insiders 
handel med noterade värdepapper uppda-
teras automatiskt i Bankens insiderregister. 
En insiders värdepappersinnehav är offent-
ligt. Registeransvarig i Banken och Bankens 
interna revision kontrollerar regelbundet de 
uppgifter som insiders anmält till Bankens 
insiderregister.

Revisorer
Banken ska enligt bolagsordningen ha minst 
tre revisorer samt nödvändigt antal supple-
anter för dem. Revisor utses årligen vid ordi-
narie bolagsstämma för tiden intill utgången 
av nästa ordinarie bolagsstämma. 

Till revisorer utsågs vid senaste ordinarie 
bolagsstämma CGR-revisorerna Leif Her-
mans, Terhi Mäkinen och Bengt Nyholm. 
Som revisorssuppleant verkar GRM-revisorn 
Erika Sjölund.

I revisionsarvode för koncernbolagen har 
under året utbetalats sammanlagt 443 027 
euro inklusive moms. Därtill har 209 647 
euro inklusive moms utbetalats avseende 
konsultuppdrag. 




