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1 INLEDNING  
 

Obsido Oy (senare ”Obsido” eller ”bolaget”) iakttar gällande lagstiftning samt övriga 

bestämmelser och instruktioner vid identifieringen, förebyggandet, hanteringen och anmälan om 

intressekonflikter. Obsido har som princip att alltid i första hand sträva efter att undvika alla 

risker som riktas mot kundens intressen. 

Obsido kan i enlighet med sitt verksamhetstillstånd erbjuda sina kunder 

kapitalförvaltningstjänster, investeringsrådgivning och uppdragsförmedling. Obsido förvarar 

inte sina kunders finansieringsmedel och tar inte emot incitament från tredje parter.  

Vi följer best execution-principen i enlighet med ett separat dokument under alla våra uppdrag 

för att vi ur kundens perspektiv ska uppnå bästa möjliga helhetsbaserade slutresultat. Obsido tar 

inte emot arvoden, rabatter eller naturaförmåner från marknadsplatser, utan alla eventuella 

förmåner överförs direkt på kunden. 

I denna anvisning beskrivs Obsidos processer för att identifiera, förebygga, hantera och 

offentliggöra intressekonflikter. Riktlinjerna gäller bolagets ledning, medarbetare och anknutna 

ombud. Compliance-funktionen fungerar som kontaktperson i intressekonflikter och ger vid 

behov råd och utbildning i frågor som rör intressekonflikter.  

 

 

2 ATT IDENTIFIERA INTRESSEKONFLIKTER 

 

Med intressekonflikt avses en exceptionell situation i anslutning till tillhandahållandet av en 

investeringstjänst, till exempel mellan kunden och Obsido, som kan innebära en betydande risk 

som riktas mot kundens intressen. En intressekonflikt kan även uppstå mellan Obsido och dess 

personal eller mellan två kunder. 

Obsido strävar i första hand efter att identifiera och förebygga eventuella intressekonflikter, 

bland annat med hjälp av olika organisatoriska och administrativa åtgärder. Åtgärderna varierar 

enligt vilken affärsverksamhet eller tjänst det är frågan om.  

Vid identifieringen av intressekonflikter fäster man särskild uppmärksamhet vid situationer, där 

Obsido eller en person med inflytande eller som på annat sätt är bunden till bolaget: 

- kan erhålla ogrundade ekonomiska förmåner eller undvika ekonomiska förluster på 

kundens bekostnad, 

- Obsido eller ovan nämnda person har en från kundens fördel avvikande fördel i 

anslutning till en tjänst som har erbjudits kunden eller resultatet av en transaktion 

som har genomförts för kundens räkning, 

- Obsido eller ovan nämnda person har ett ekonomiskt eller annat intresse av att i 

stället för någon kunds intressen gynna någon annan kunds eller kundgrupps 

intressen 

- Obsido eller ovan nämnda person idkar samma affärsverksamhet som kunden eller 
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- Obsido eller ovan nämnda person erhåller eller kommer att erhålla incitament från 

annat håll än från kunden och som anknyter till den tjänst som har erbjudits kunden, 

ekonomiska eller naturaförmåner eller tjänster. 

Med person med inflytande avses bolagets högsta ledning, verkställande direktören, annan 

person som tillhör den operativa ledningen samt medarbetare eller annan juridisk person som 

under bolagets övervakning deltar i tillhandahållandet av investeringstjänster. Med person med 

inflytande avses även bolagets anknutna ombud.  

Hållbarhetsrisker beaktas inom bolagets hela verksamhet. Vid identifieringen av 

intressekonflikter fäster man särskild uppmärksamhet vid att dessa tillvägagångssätt inte 

orsakar skada på skyddet av en enskild investerare eller medför intressekonflikter mellan 

investerarna. I anslutning till detta har till exempel belöningssystemen och processerna byggts 

upp så, att det inte är möjligt att dra nytta av en enskild prestation och att 

investeringsportföljerna alltid behandlas likvärdigt.  

 

  

3 ATT FÖREBYGGA INTRESSEKONFLIKTER 

 

Obsido strävar särskilt efter att genom följande förfaranden och med följande 

verksamhetsprinciper förebygga uppkomsten av intressekonflikter;  

• Investeringsbesluten fattas alltid i enlighet med kundens intressen: 

– Köpen styrs av en på förhand utarbetad och avtalad investeringsstrategi, som har 

planerats för att maximera kundens avkastning.  De transaktionskostnader som 

orsakas Obsido är inte en betydande faktor när man fattar köpbeslut. 

• Obsidos funktioner har utmärker sig på ett vederbörligt sätt och uppfyller kraven i 

regleringen. 

- Man strävar efter att förhindra ett sådant informationsflöde som kan leda till en 

intressekonflikt.  

• Personalen får regelbunden utbildning i både regleringen och bolagets interna 

riktlinjer. 

• Personalen är förpliktigad att följa personalens handelsinstruktioner. 

- Obsido administrerar ett register över insider- och personliga affärer, vilket 

stödjer övervakningen. 

• Obsido förvarar information om personliga affärer som kommit till bolagets 

kännedom. Uppgifterna inkluderar även ett eventuellt godkännande av eller förbud 

mot affären. Personalen är förpliktigad att följa principerna för hantering och 

förmedling av uppdrag. 

• Personalen är förpliktigad att följa bolagets principer för riskhantering. 
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• Till medarbetarna betalas inga ersättningar, incitament eller arvoden på ett sådant 

sätt som skulle kunna leda till en intressekonflikt. Bolagets styrelse justerar årligen 

personalens belöningssystem som ett kriterium för att undvika intressekonflikter. 

• Obsido betalar inte och tar inte heller emot arvoden eller ersättningar som skulle 

kunna leda till en intressekonflikt. 

• Personalen är förpliktigad till att följa bolagets principer i situationer, där skötseln av 

affärsrelationer inkluderar att ge eller ta emot gåvor eller förmåner. 

• Medarbetarna kan ta emot gåvor till ett ringa värde. Gåvorna får dock inte bestå av 

pengar, förmåner eller andelar i arvoden eller avkastningar. Man bör särskilt överväga 

att ta emot gåvor av marknadsmotparter och producenter av investeringsprodukter 

för att undvika intrycket av att en intressekonflikt ens skulle kunna uppstå.    

• Personalen är förpliktigad till att rapportera observerade intressekonflikter till 

compliance-funktionen. Man identifierar och övervakar särskilt personer som idkar 

verksamhet eller sköter sådana kundrelationer som medför särskild risk för 

intressekonflikter. 

• En sådan persons samtidiga eller på varandra följande deltagande i tillhandahållandet 

av olika slags tjänster, som kan försvaga en vederbörlig hantering av 

intressekonflikter, övervakas särskilt omsorgsfullt. 

Om man inte med hjälp av ovan nämnda åtgärder kan uppnå tillräckligt oberoende kan Obsido vid 

behov införa alternativa åtgärder eller tillvägagångssätt. En alternativ åtgärd kan till exempel 

vara att begränsa behörighetstilldelningen. 

 

 

4 VERKSAMHETSPRINCIPER I EN INTRESSEKONFLIKT  

 

När en intressekonflikt uppstår behandlas kunden i enlighet med god sed. Om en intressekonflikt 

inte kan undvikas ger Obsido kunden skriftligt eller på annat bestående sätt information om 

intressekonfliktens natur och/eller dess källa samt vilka åtgärder har vidtagits för att minska 

riskerna i fråga innan transaktionen genomförs för kundens räkning.  Informationen ska, ur 

kundens perspektiv, innehålla tillräckligt detaljerad information för att kunden utgående från 

den kan fatta ett välgrundat beslut gällande den tjänst i samband med vilken intressekonflikten 

uppstår. 

Alla som tillhör Obsidos personal, inklusive anknutna ombud och personer som sköter 

utkontrakterade funktioner, är skyldiga att rapportera alla intressekonflikter till compliance-

funktionen. Även moderbolaget Obsido Group Oy och systerbolaget Obsido Rahastoyhtiö Oy, som 

ingår i samma koncern, rapporterar till compliance-funktionen om observerade 

intressekonflikter. 

Obsido Oy sköter om de placeringsfonders portföljer som Obsido Rahastoyhtiö Oy förvaltar. 

Eventuella intressekonflikter beaktas särskilt i de fall portföljförvaltaren fattar 

investeringsbeslut samtidigt för såväl andra kunders som för de av koncernbolagets förvaltade 
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placeringsfondernas räkning. En intressekonflikt förhindras särskilt av det faktum att 

portföljförvaltaren inte personligen drar nytta av placeringsfondernas avkastning, inte heller av 

avkastningen från enskilda kunders portföljer. Det finns inga befattningsbeskrivningar mellan 

koncernbolagen, med vilka man skulle kunna påverka personalens löner eller arvoden genom att 

kombinera dem. 

Det har inte observerats några intressekonflikter med koncernens moderbolag. 

Rebalanseringen av portföljer inom diskretionär kapitalförvaltning utförs samtidigt för alla 

kundportföljer så, att alla kunder får samma pris för affären och som helhet samma slutresultat. 

På så sätt kan man förhindra eventuella intressekonflikter till följd av 

portföljförvaltningsrelaterat beslutsfattande. Alla åtgärder i anslutning till portföljerna eller 

affärstransaktioner kräver godkännande av fyra ögon, varvid man även på ett effektivare sätt 

kan upptäcka intressekonflikter. 

Icke-oberoende investeringsrådgivning ges i princip utan ersättning, vilket innebär att detta inte 

anses innehålla en separat möjlighet till intressekonflikt. Bolaget har inte förmedling av uppdrag 

som en separat funktion. 

Compliance-funktionen för bok över alla observerade intressekonflikter och rapporterar dessa 

till den högsta ledningen en gång om året. 

 

 

 

5 ATT OFFENTLIGGÖRA INTRESSEKONFLIKTER 

 

Offentliggörande av intressekonflikter utnyttjas som en sista utväg, när de arrangemang som 

bolaget har utvecklat för affärsverksamheten och administrativa arrangemang inte räcker till för 

att på ett rimligt sätt säkerställa att man kan undvika riskerna riktade mot kundens intressen. 

Obsido bedömer och granskar minst en gång om året principerna gällande intressekonflikter och 

vidtar alla nödvändiga åtgärder för att korrigera eventuella brister. Om intressekonflikter har 

offentliggjorts i alltför stor omfattning är principerna bristfälliga.  

I samband med offentliggörandet: 

- meddelas tydligt att de arrangemang som Obsido har utvecklat för 

affärsverksamheten och administrativa arrangemang inte räcker till för att på ett 
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rimligt sätt säkerställa att man kan undvika riskerna riktade mot kundens 

intressen. 

- offentliggörandet innehåller en noggrann beskrivning av de intressekonflikter 

som tillhandahållandet av investeringstjänsten orsakar 

- man tar hänsyn till vilket slags kunder som erhåller offentliggörandet 

- förklaras tillräckligt detaljerat intressekonflikternas allmänna natur och källan till 

dessa samt de risker som riktas mot kunden och som orsakas av 

intressekonflikterna och de åtgärder som har vidtagits för att minska riskerna. 

Utgående från dessa utredningar ska kunden, baserat på fakta, kunna fatta ett 

beslut om investeringstjänsten. 

 

 

 

 


