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Styrelsen och verkställande direktören för CB Asset Management AB får härmed avge 

årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31. 

 

Förvaltningsberättelse 

 
Koncernstruktur 

Bolaget har sitt säte i Stockholm. 

Bolaget är ett dotterföretag till Fiskartorpet i Uppland AB (org nr 556489-1728), som äger 92,5% av aktierna i bolaget. 

Resterande 7,5% av aktierna ägs av anställda i bolaget, genom egna holdingbolag. 

Även moderbolagets styrelse har sitt säte i Stockholm. 

 

Verksamhet 

CB Asset Management AB, som bildades 1994, är ett fristående och helt oberoende värdepappersbolag 

under tillsyn av Finansinspektionen och med tillstånd att bedriva portföljförvaltning enligt lag (2007:528) 

om värdepappersmarknaden. 

Vi förvaltar två fonder: Europafonden CB European Quality Fund (EQF) och den globala miljöfonden CB Save Earth Fund 

(SEF). Fonderna förvaltas av vårt förvaltarteam som består av Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander Jansson. Alla 

investeringar omfattas av ett etiskt och hållbart ramverk och vårt förvaltningskoncept bygger på en verkligt aktiv förvaltning 

(investeringsbesluten är oberoende av index; fonderna har högt tracking error och hög active share mot respektive 

jämförelseindex), med målsättningen att generera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Våra ledord är följaktligen 

aktiv, etisk och långsiktig. 

Fondbolag för CB European Quality Fund är Luxcellence och förvaringsinstitut är CACEIS. Fondbolag för CB Save 

Earth Fund är FundRock Management Company S.A. och förvaringsinstitut är SEB S.A. Detta innebär att CB Asset 

Management endast ansvarar för förvaltningen av fonderna medan fondbolagen och förvaringsinstituten ansvarar för alla 

insättningar/uttag i fonderna, daglig värdering, kundregister etc. Motpartsrisken mot CB Asset Management består 

således av förvaltningsrisken. 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

En kraftigt stigande inflation i spåren av enorma stimulanser från både regeringar och centralbanker samt en uppdämd 

efterfrågan efter corona har drivit upp globala räntor kraftigt och varit den största frågan under året, med väsentlig 

inverkan på aktiemarknaden. Rysslands invasion av Ukraina har spätt på inflationen och oron i marknaden ytterligare. 

Detta har ännu inte haft någon väsentlig påverkan på bolagets resultat och finansiella ställning, utan den positiva 

resultatutvecklingen från tidigare år har fortsatt även under 2021/2022. 

 

Resultat 

Intäkterna ökade under räkenskapsåret till följd av ett större förvaltat kapital i fonderna. 

 
Flerårsöversikt (kSEK)  

 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

Rörelseintäkter 33 545 26 803 22 102 15 572 13 671 

Rörelseresultat 20 118 15 768 11 467 7 946 6 254 

Balansomslutning 29 491 25 689 20 781 13 895 13 220 

Soliditet (%) 21 23 24 35 36 

 
Risker och riskhantering 

De risker bolaget skulle kunna vara utsatt för kan delas upp i de riskområden som beskrivs nedan. Vid varje 

styrelsemöte diskuteras bolagets risksituation. 

Styrelsen bedömer att operativ risk är den största risken då den innefattar många typer av risk. Legala risker, IT-risker 

och felaktighet i förvaltningen är de största riskerna inom operativ risk. Styrelsen bedömer att alla risker är låga, mycket 

låga eller nästan obefintliga 

Beträffande operativa risker gäller att bolaget endast har ett förvaltningsansvar gentemot sina kunder, dvs de två fonderna. 

Alla transaktioner av investerares medel hanteras av de två förvaringsinstituten i Luxemburg, samt eventuellt 

av svenska investerares depåbank/fondkommissionär. Med andra ord har inte fondandelsägarna någon direkt 

risk gentemot bolaget vid sidan av kapitalförvaltningsutfallet. Bolaget har viss risk gentemot fonderna när det 

gäller själva kapitalförvaltningen, dvs om bolaget har agerat felaktigt i förhållande till placeringsrestriktionerna, 
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och därmed står ersättningsskyldig till någon av fonderna. Detta ska täckas av den ansvarsförsäkring som bolaget 

har sedan många år, med undantag av självrisken på 100 000 kr. 

Nedan beskrivs organisationsrutiner för riskhantering. 

Risk Manager 

I Bolaget är Christina Bergkvist på Risk & Portfolio Management AB (RPM) risk manager och utför regelbundna 

stickprovskontroller. 

Förvaltningsansvar 

Förvaltningen av Bolagets förvaltningsuppdrag sköts av vårt förvaltarteam som består av tre personer. Det innebär att för varje 

uppdrag är det alltid fler än en person som är fullt insatt i alla positioner och administrationen runt omkring. Förvaltarna har 

löpande gemensam genomgång av marknadsläget och fondernas positioner. 

Risk i förvaltningen 

Bolaget har i sin förvaltning som målsättning att 1) över varje 12 månaders period överträffa relevant index/benchmark samt över 

varje 36 månaders period leverera en absolut avkastning, detta till en risk (standardavvikelse) som understiger relevant 

index/benchmark. Förvaltarna genomför regelbundet mätning av portföljernas risknivå, tillväxt, korrelation etc. i form av olika 

nyckeltal för att tidigt uppfatta förändringar i portföljernas beteende som är önskvärt eller inte för att nå Bolagets förvaltningsmål. 

Huvuddelen av dessa nyckeltal dokumenteras i de månadsbrev som investerare erhåller per e-mail eller per post, samt presenteras 

på Bolagets hemsida. 

Transaktioner 

Alla investeringsbeslut fattas gemensamt av alla förvaltare och godkänns via e-post. Exakt antal aktier beräknas separat av minst 

två personer som stämmer av med varandra. Instruktioner lämnas till mäklare som genomför transaktionen och rapporterar tillbaka 

när transaktionen är klar, vilket då meddelas alla förvaltare. Notor för affären skickas senare från mäklare till fondadministratören 

samt till alla förvaltare och kontrolleras av minst två personer. Skickas notan snabbt efter att transaktionen genomförts kan den 

även anses uppfylla kravet på rapport från mäklare när transaktionen är klar. Därefter ska Bolaget bekräfta till fondadministratören 

att man samtycker till den av mäklaren utskickade notan. Som alternativ kan affärer rapporteras via fondadministratörens 

datasystem, om sådant finns och anses säkert. Vid problem ska Bolaget sammanföra de olika motparterna så transaktionen kan 

clearas. Minst två personer kontrollerar att genomförd transaktion implementeras i efterföljande NAV-rapport från 

fondadministratören ifråga, eller NAV- rapporten därefter om affären bekräftades sent på dagen. Varje transaktion dokumenteras 

och sparas minst 7 år. Dokumentationen ska innehålla eventuella instruktioner till mäklaren om hur transaktionen skulle utföras. 

Förvaltarna nyttjar huvudsakligen bara välrenommerade banker eller fondkommissionärer som Bolaget har haft en affärsrelation 

med under många år. Sedan början av 2010 har förvaltarna nyttjat Trading Station (via SEB) och sedan 2014 Bloomberg (via olika 

mäklare), som innebär att förvaltarna kan exekvera alla transaktioner själva. Bolagets förvaltningsstrategi bygger på långsiktighet 

och enkelhet, vilket innebär låg transaktionsintensitet och inget nyttjande av derivat. 

Administration 

Bolaget har endast värdepapperstillstånd och är inget fondbolag. Det innebär att Bolaget i alla lägen frånsäger sig all administrativ 

inblandning i förhållande till investerare. I dagsläget administreras samtliga förvaltningsuppdrag av fondadministratörerna 

SEB/EFA eller Caceis i Luxemburg, som är investerares motpart vid såväl köp och försäljning av fondandelar, utdelning, aktuella 

NAV-kurser etc Det innebär att Bolagets enda åtagande är att fatta optimala investeringsbeslut i enlighet med aktuella 

placeringsriktlinjer och genomföra relevanta transaktioner. 

All bokföring, löne- och skatteadministration samt kvartalsvisa rapportering till Finansinspektionen är utlagd på Adetto 

Redovisning som Bolaget har samarbetat med under flera år. 

Regelefterlevnad 

Alla anställda har skrivit på att de tagit del av och accepterar de riktlinjer för Etiska regler, anställdas privata transaktioner, 

riskbedömning, åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt interna regler för intressekonflikter som CBAM tagit 

fram. Bolaget har anlitat en extern konsult som ska ansvara för Bolagets regelefterlevnad, etiska regler, risk management samt att 

utarbeta en process för framtagande av kommande IKLU-rapporter. Denna person är Caroline Häggquist på Wesslau Söderqvist 

Advokatbyrå. Advokatbyrån är anlitad som outsourcad funktion för regelefterlevnad. IKLU-rapporten uppdateras årligen av 

styrelsen efter samråd med Kjell Bengtsson, Adetto Redovisning, som även är ansvarig för Bolagets löpande bokföring. 
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Data 

Bolaget har i dagsläget inga behov av s.k. portföljsystem då Bolagets aktuella förvaltningsuppdrag är fonder som administreras av 

SEB/EFA eller Caceis i Luxemburg. Däremot har Bolaget avtal med Bloomberg och SEB för aktuell marknadsinformation. Och 

nödvändig marknadsinformation erhålles via webben/informationssystem via tre olika leverantörer med inloggningsuppgifter. 

Filer lagras i Microsofts moln-lösning. Utöver Microsofts eget backup-system tar bolaget egen backup en gång per månad och 

förvarar denna på en separat disk som är frånkopplad utom under tiden ny backup görs. Dagligen görs också backup till företagets 

server. Sedan många år har Bolaget ett nära samarbete med ett datakonsultföretag som ger support i princip dygnet runt per telefon 

eller på plats. 

Bolagets struktur innebär att det inte finns något behov av att ha något kundregister för fonderna. Denna struktur innebär att 

Bolaget inte har någon officiell information om vilka fondernas kunder är. 

Ekonomi och marknadsrisk 

Om aktiemarknaden drabbas av en kraftig kursnedgång, kommer det förvaltade kapitalet sannolikt att sjunka i EQF samt SEF, och 

därmed sjunker intäkterna i motsvarande grad. Å andra sidan är Bolagets bedömning att en svag aktiemarknad kommer öka 

intresset för Bolagets förvaltningsstrategi som bygger på försiktighet och låg risk i förhållande till respektive benchmark. 

Säkerhet 

För att minska risken för att otillbörliga personer får tillgång till konfidentiell information om Bolagets verksamhet, samt 

säkerställa att varje enskild person bland personalen endast har access till sin egen dator, låses alltid respektive dator när den är 

obemannad. Endast VD, Carl Bernadotte som företrädare för bolaget och Bolagets datakonsult har lösenord till samtligas datorer. 

Dessutom låses rummet där datorerna förvaras utanför kontorstid om ingen är kvar. 

Bolaget kommer löpande försöka identifiera och analysera vilka hot eller fientliga åtgärder samt hämndåtgärder som kan 

uppkomma mot anställda inkl. vd till följd av att de granskar eller rapporterar misstankar om penningtvätt eller finansiering av 

terrorism. Om någon hotbild föreligger ska VD ta fram en skyddsplan. Mer detaljer finns i Bolagets interna regeldokument. 

Operativ risk 

Med operativ risk menas risken för förlust på grund av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel och 

felaktiga system eller externa händelser. Inom operativ risk ryms således även t.ex. IT-risker och legala risker. De huvudsakliga 

operativa riskerna i bolaget är legala risker, IT-risker och risker för felaktigheter i förvaltningen. 

Bolaget gör bedömningen att operativ risk är den största risken i verksamheten och därmed den risk som kan komma att leda till 

störst förluster. Arbetet med operativ risk är därför centralt i bolagets arbete avseende riskhantering. 

Bolaget har två parallella processer för att identifiera, mäta och hantera operativ risk i verksamheten, löpande incidentrapportering 

och årlig workshop avseende operativ risk. 

Inträffade incidenter ska löpande rapporteras till riskansvarig som dokumenterar, analyserar och bedömer den eventuella kostnad 

som incidenten har lett till. I samband med att incidenter rapporteras till riskansvarig fattar denne tillsammans med VD beslut om 

vilka eventuella åtgärder som bör vidtas. Incidentrapportering är en bakåtblickande process som fångar upp operativa risker som 

redan har inträffat. 

Den årliga workshopen avseende operativ risk initieras och leds av riskansvarig och syftar till att bolaget ska identifiera potentiella 

operativa risker som kan komma att inträffa. Potentiella risker klassificeras sedan utifrån sannolikhet att de inträffar och 

konsekvens givet att de inträffar. Åtminstone följande områden ska behandlas under workshopen 

- Operativa risker i bolagets produkter, tjänster, funktioner och IT-system samt i samband med förändringar av dessa 

exempelvis tillhandahållande av nya produkter i förvaltningen eller förändringar av IT-systemen 

- Operativa risker i processerna där det finns det risk för betydande förluster på grund av t.ex. misstag, manipulering av 

information eller möjlighet att dölja felbedömningar och förluster 

- Operativa risker på grund av intressekonflikter som kan finnas i förhållande till kunder, leverantörer, motparter eller 

ägarföreträdare 

- Operativa risker som kan uppkomma i samband med uppdatering av befattningsbeskrivningar, mandat eller limiter 

- Operativa risker som kan uppstå vid nyanställning av personal 

- Operativa risker på grund av outsourcad verksamhet 

- Operativa risker som kan uppstå till följd av att verksamheten inte följer förekommande regelverk eller gällande avtal 

- Operativa risker i förhållande till bolagets ersättningssystem 

För bolagets mest allvarliga operativa risker ska utformas konkreta åtgärdsförslag som syftar till att minska sannolikheten för att 

riskerna inträffar eller konsekvensen givet att de inträffar. Workshopen avseende operativ risk är en framåtblickande process som 

syftar till att identifiera potentiella operativa risker och därmed skapa förutsättningar för att vidta åtgärder som syftar till att sänka 

bolagets operativa riskprofil. 



CB Asset Management AB 556484-8488 

5(22) 

 

 

Riskansvarig ska dokumentera de operativa risker som identifieras och ansvarar för att dessa risker värderas löpande. Resultat ska 

rapporteras till styrelsen. 
 

Rutin för incidentrapportering: 

Anställda är skyldiga att rapportera incidenter till riskansvarig. Rapporteringen ska ske via e-post till riskansvarig. Riskansvarig 

dokumenterar rapporterna i en särskild incidentdatabas. Om riskansvarig är rapporteringsskyldig dokumenteras incidenten direkt i 

incidentdatabasen. Eventuella incidenter ska av riskansvarig rapporteras till styrelsen samt till funktionen för regelefterlevnad. 

Riskvärdering: 

Sannolikheten för att en operativ risk inträffar och konsekvensen av att den verkligen inträffar ska värderas utifrån en sexgradig 

skala. Genom att multiplicera den bedömda sannolikheten med den bedömda konsekvensen erhålls ett riskvärde som anger hur 

stor risken bedöms vara. Genom att ta roten ur riskvärdet erhålls riskfaktorn. 

Bolaget målsättning är att den genomsnittliga riskfaktorn för bolagets samtliga operativa risker inte ska överstiga riskfaktorn 3,4. 

Om riskfaktorn för en enskild operativ risk bedöms vara 4,5 eller däröver ska, om det är möjligt och ekonomiskt försvarbart, 

konkreta åtgärder vidtas för att minska risken och en tidsplan anges för när åtgärderna ska vara genomförda. Riskansvarig ansvarar 

för uppföljning av bolagets risknivå avseende operativa risker och för att beslutade åtgärder för att minska de operativa riskerna 

genomförs. 

Riskaptit: 

Bolaget definierar riskaptit som den risk det är villigt att ta inom ramen för den valda riskstrategin, den bedrivna verksamheten 

samt riskförmågan i bolaget. Det är styrelsens uppgift att fastställa en riskaptit för bolagets operativa risker. Styrelsen har beslutat 

att riskaptiten är begränsad till att acceptera de risker i verksamheten vars förväntade förluster kan täckas av bolagets löpande 

intjäningsförmåga. 

Indikatorer och gränsvärden för operativa risker: 

Följande indikatorer som kan tyda på att de operativa riskerna ökar kan vara följande 

- Kundklagomål 

- Antalet incidenter ökar eller typen av incidenter förändras 

- Funktionerna för compliance, riskhantering eller internrevision har rapporterat väsentliga brister i verksamheten 

- Andra för bolaget mindre sannolika indikatorer kan vara frekventa omorganisationer, större verksamhetsförändringar, 

hög personalomsättning eller många vakanta tjänster 

 

Om det finns tecken på att de operativa riskerna ökar ska en extra workshop hållas för att identifiera eventuellt nya operativa risker 

eller att vissa operativa risker ska åsättas en högre riskfaktor än tidigare. Om medelvärdet för samtliga operativa risker, riskfaktor, 

3,4 överskrids eller gränsvärdet för en enskild operativ risk, riskfaktorn 4,5 överskrids ska åtgärder vidtas för att minska risken. 

Legal risk 

VD ansvarar för att den dagliga verksamheten följer gällande regelverk och ingångna avtal. VD ansvarar även för att följa upp att 

avtal är korrekta och giltiga. VD ansvarar vidare för att avtal och andra rättshandlingar arkiveras på föreskrivet sätt. Om VD 

identifierar avvikelser ska avvikelsen rapporteras som en incident. 

Ansvarig för regelefterlevnad (compliance) kontrollerar genom stickprov att behovsanalyser och kundavtal finns och är 

uppdaterade samt kontrollerar att bolaget följer externa och interna regelverk. 

Eventuella avvikelser rapporteras i compliancerapporter samt, om avvikelsen är av väsentlig karaktär, omgående till bolagets 

styrelse. Ansvarig för regelefterlevnad informerar bolaget och anställda om förändringar i regelverk och riktlinjer och är bolaget 

och anställda behjälplig i eventuella frågor. 

De incidenter som framkommer av compliancerapporter ska dokumenteras som incidenter av riskansvarig. 

IT- och informationssäkerhetsrisker 

IT system för depåhantering sköts helt av kundens depåbank med hög IT säkerhet. 

För inloggningsuppgifter bolaget får i syfte att förvalta kunders portföljer gäller följande: Dessa inloggningsuppgifter är viktiga 

och skall behandlas med största försiktighet och sekretess. Inloggningsuppgifter får ej förvaras vare sig fysiskt eller digitalt 

förutom i bolagets värdeskåp. Inloggningsmöjligheter ger endast möjlighet till att köpa eller sälja värdepapper samt till att överföra 

likvida medel till av depåbanken godkänt bankkonto som depåbanken kontrollerat att det ägs av kunden. En otillbörlig inloggning 

kan således ej innebära att tillgångar försvinner men kan ändock innebära ekonomisk skada för kunden. 

Interna dokument kommer förvaras i bolagets filsystem hos Microsofts molntjänst, med en fristående backupenhet. 
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En kunddatabas utvecklas och anpassas på egen hand. Denna innehåller förutom kontaktuppgifter, kundens önskemål om 

information, resultat av senaste kunddokumentation, information om senaste kontakt med kunden, vald risknivå, vald 

modellportfölj samt kundens övriga preferenser och för förvaltningen relevant information. Denna databas förvaras också enligt 

samma säkerhetsrutiner som gäller för bolagets övriga dokument. 

Bolaget har fastställt riktlinjer för IT-säkerhet och avbrottsfri verksamhet och riktlinjer för informationssäkerhet. 

VD kontrollerar minst en gång per kvartal att behörigheterna till bolagets IT-system används utifrån behov och tilldelade 

arbetsuppgifter. 

Det är VD som är ägare av bolagets IT- och informationssäkerhet. Eventuella incidenter rapporteras av VD och dokumenteras av 

riskansvarig. 

Likviditetsrisk 

Med likviditetsrisk menas risken för förlust till följd av att Bolaget inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid 

förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. 

Det är Bolagets riskfunktion som är den huvudsakliga ägaren till Bolagets likviditetsrisk på löpande basis. Bolaget kommer att ha 

likvida tillgångar för att möta bolagets kommande betalningar enligt upprättad likviditetsplanering. Bolagets ägare garanterar 

bolagets kortsiktiga likvida behov. 

 

Styrelsen har fastställt en särskild instruktion avseende likviditetsrisker, där det bland annat framgår hur dessa ska identifieras, 

mätas, och hanteras. Se Riktlinjer för likviditetsförvaltning nedan. Funktionen för riskhantering ska mäta bolagets likviditetsrisker. 

Affärsrisk 

Risken för att Bolaget ska förlora en kund anses låg, då bolaget har långvariga relationer med båda sina kunder. Dock skulle 

förlust av en kund innebära stort intäktsbortfall, p g a att varje kund utgör stor del av Bolagets intäkter. 

Ett mer sannolikt riskscenario är minskat intresse från investerare att investera i fonderna. Investerarbasen är diversifierad via 

såväl stora institutioner som privatpersoner genom ett flertal underdistributörer, vilket minskar beroendet av enskilda aktörer. 

Koncentrationsrisk 

Risken relaterad till att intäkterna koncentrerats till få källor är måttlig. Bolagets intäkter kommer från endast två kunder, två 

fonder som Bolaget tagit initiativ till att starta och som Bolaget sedan agerat Investment Manager åt sedan start. Sannolikheten att 

Bolaget skulle förlora någon av dessa kunder anses mycket låg. Dock skulle en förlust utgöra ett stort inkomstbortfall. 

Mer sannolikt är att någon investerare i fonderna skulle minska sitt innehav eller helt lämna fonden. Vissa större investerare utgör 

betydande del av kapitalet. Bolaget har god relation med de stora kunderna och sannolikheten att ett större uttag skulle komma 

oväntat är låg. De professionella investerarna kommer från olika miljöer och agerar oftast inte likadant, vilket minskar risken att 

många säljer samtidigt. Dessutom minskas risken av att andelen retail ökar, med inflöden från flera olika plattformar. Detta utgör 

en annan typ av investerare med annat handelsmönster än de professionella aktörerna. 

Kredit- och motpartsrisk 

Risken att en motpart som står i skuld till Bolaget inte kan betala skulden anses låg, eftersom det är stabila aktörer och/eller 

begränsade volymer. De motparter som står i skuld till bolaget är främst följande: 

- Bolagets kunder (fonderna) som betalar löpande arvoden samt performance fee vid god avkastning. Alla avgifter reserveras 

dagligen, så inga stora utgifter uppstår plötsligt, och alla förutom performance fee och research fee betalas månatligen, vilket 

begränsar hur stora belopp som ackumuleras som skuld. 

- Svenska banker, där Bolaget har sin huvudsakliga likviditet. 

- Skatteverket, där förinbetald skatt ligger. 

 

 

Riktlinjer för likviditetsförvaltning 

Riktlinjer och instruktioner 

Endast placeringar som endast marginellt är utsatta för marknadens volatilitet är tillåtna, samt likvida (tillgängliga som 

bankmedel inom 5 bankdagar). 

VD ska löpande rapportera Bolagets likviditet och dess placeringar. Styrelsen för Bolaget ska minst årligen granska 

och godkänna strategier och riktlinjer som avser företagets hantering av likviditetsrisk, och vid behov fastställas på nytt. 

Styrelsen ska även försäkra sig om att Bolagets VD hanterar likviditetsrisker i enlighet med företagets risktolerans. 

Bolagets riktlinjer ska i sammanfattning redovisas på Bolagets hemsida. 
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Risktolerans 

Normalt gäller för bolagets investeringar följande: 

- Endast SEK-denominerade placeringar 

- Maximalt 90% av likvida medel: Statsskuldsväxlar eller företagscertifikat (maximalt 12 månaders duration) 

eller likviditetsfond med motsvarande underliggande placeringsriktlinjer 

- Minst 10% av likvida medel: Bankinlåning i svensk bank 

Eventuella avvikelser från ovan ska godkännas av VD och styrelsen ska informeras. 

Bakgrunden till detta är att Bolaget ska klara ett års verksamhet trots kraftigt inkomstbortfall. Den del av likvida medel 

som förvaras på bank beräknas räcka minst 2 månader, vilket ger tid att vid behov avyttra statsskuldväxlarna eller 

likviditetsfond, vars genomsnittliga löptid är max 1 år och således till större delen kan inkasseras under detta år även 

utan försäljning. 

Då utgifterna nästan enbart är i svenska kronor förekommer i stort sett ingen valutarisk. Placeringar i utländsk valuta 

skulle öka valutarisken, men inte nödvändigtvis avkastningen. 

Stresstest 

Verksamhetens art är sådan att likviditeten endast hotas om Bolagets intäkter understiger kostnaderna. Intäkterna 

är förhållandevis stabila då de huvudsakligen beror på en procentenhet av det förvaltade kapitalet (AUM). AUM kan 

minska antingen p g a fallande fondvärde eller uttag. Bolaget har dock ingen direkt exponering mot aktiemarknaden. 

Den korta löptiden för statsskuldväxlarna gör att värdet påverkas mycket lite av ränteläget. Valutarisken är noll 

eftersom endast SEK-denominerade placeringar används. Likviditeten är god. Dessutom är ränteförändringar och 

likviditet för statsskuldväxlarna risk endast om dessa säljs innan löptiden går ut. 

Bolaget har som målsättning att ha en likviditet som motsvarar minst 75% av Bolagets totala kostnadsmassa de 

senaste 12 månaderna. Det innebär att även vid en snabb och stor minskning av Bolagets intäkter, innebär den stora 

likviditeten att Bolagets verksamhet kan drivas vidare utan stora problem åtminstone 12 månader efter en sådan 

händelse. Huruvida detta är uppfyllt framgår av rapporterna vid varje styrelsemöte. 

Intäkterna styrs huvudsakligen av storleken på förvaltat kapital, inte av marknadens volatilitet. Kostnaderna har VD 

och styrelsen god kontroll över då oväntade stora kostnader främst kan uppstå vid en extraordinär kostnad som 

självrisk för Bolagets förmögenhetsförsäkring, som dock är begränsad till 100 000 kr per tillfälle. Bolaget har aldrig 

haft anledning att utnyttja försäkringen. 

Målsättning med förvaltningen 

Såväl privata som institutionella investerare vill ha avkastning på sina pengar. Det är grunden för alla investeringar. Därför är 

bolagets målsättning att förvaltningen ska generera en absolut avkastning och samtidigt vara konkurrenskraftig i förhållande 

till relevant index. Med andra ord har fonderna två benchmark i form av positiv avkastning och relevant index. 

Strategin är att investera långsiktigt i bolag som bedöms ha förmågan att generera en stabil vinstutveckling under en 

hel konjunkturcykel. 
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Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 
 

balanserad vinst 3 872 587 

lämnade koncernbidrag -14 768 550 

årets vinst 15 966 134 

 
disponeras så att 

5 070 171 

till aktieägare utdelas 1 197 450 

i ny räkning överföres 3 872 721 
 5 070 171 

Styrelsens förslag innebär att utdelning endast lämnas till bolagets minoritetsägare då bolagets 

huvudägare erhållit en motsvarande vinstöverföring i form av koncernbidrag. 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas. 

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3§ aktiebolagslagen 

enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn 

till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, 

bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 

kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. 

Samtliga belopp anges i SEK. 
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 2021-09-01 2020-09-01 

Resultaträkning Not 2022-08-31 2021-08-31 

 
Ränteintäkter 

 

1 

 
1 296 

 
0 

Valutakursdifferenser  -20 411 -26 051 

Provisionsintäkter 2 33 696 641 26 657 971 

Provisionskostnader  -132 873 -98 914 

Övriga rörelseintäkter 3 0 270 000 

Summa rörelseintäkter  33 544 653 26 803 006 

Allmänna administrationskostnader 

Avskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar 

4,5,6 -13 279 965 

 
-146 624 

-10 998 563 

 
-36 806 

Summa rörelsekostnader  -13 426 589 -11 035 369 

Rörelseresultat 
 

20 118 064 15 767 637 

Skatt på årets resultat 7 -4 151 930 -3 406 032 

Årets resultat 
 

15 966 134 12 361 605 

   
 

2021-09-01 

 
 

2020-09-01 

Rapport över totalresultat  2022-08-31 2021-08-31 

 
Räkenskapsårets resultat enligt resultaträkningen 

  
15 966 134 

 
12 361 605 

Övrigt totalresultat  0 0 

Räkenskapsårets totalresultat  15 966 134 12 361 605 
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Balansräkning Not 2022-08-31 2021-08-31 

 
Tillgångar 

Utlåning till kreditinstitut 

 
8,9 

 

 
12 490 184 

 

 
8 475 356 

Aktier och andelar  57 500 57 500 

Materiella anläggningstillgångar 10 589 465 736 089 

Övriga tillgångar 11 16 218 837 16 254 197 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  135 153 165 746 

Summa tillgångar 
 

29 491 139 25 688 888 

 
Skulder och eget kapital 

   

Skulder 8,9 
  

Koncernskuld 12 18 600 189 14 547 684 

Övriga skulder 13 606 769 569 821 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 4 014 010 4 571 676 

  23 220 968 19 689 181 

 
Eget kapital 

   

 
Aktiekapital 

 
15 

 
1 000 000 

 
1 000 000 

Reservfond  200 000 200 000 

Balanserat resultat  -10 895 963 -7 561 898 

Årets resultat  15 966 134 12 361 605 

  6 270 171 5 999 707 

Summa eget kapital 
 

6 270 171 5 999 707 

 
Summa eget kapital och skulder 

  
29 491 139 

 
25 688 888 
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Rapport över förändring i eget kapital 

 
    Bundet eget kapital   Fritt eget kapital 

    ---------------------------------  -------------------------------------- 

 
 Aktiekapital Reservfond Balanserat 

resultat 

Årets 

resultat 

Ingående belopp 2020 09 01 

Disposition enligt beslut 

av årets årsstämma: 

1 000 000 200 000 -5 087 111 

 
8 959 692 

8 959 692 

 
-8 959 692 

Lämnat koncernbidrag   -14 547 684  

Skatteeffekt koncernbidrag 

Resultat 2020 09 01 - 2021 08 31 

  3 113 204  
12 361 605 

Utgående belopp 2021 08 31 1 000 000 200 000 -7 561 898 12 361 605 

Antal aktier 10 000 st 
    

 

 

 
Ingående belopp 2021 09 01 

 
Aktiekapital 

 
1 000 000 

 
Reservfond 

 
200 000 

 
Balanserat 

resultat 

-7 561 898 

 

Årets 

resultat 

12 361 605 

Disposition enligt beslut 

av årets årsstämma: 

   
12 361 605 

 
-12 361 605 

Lämnad utdelning   -927 120  

Lämnat koncernbidrag   -18 600 189  

Skatteeffekt koncernbidrag 

Resultat 2021 09 01 - 2022 08 31 

  3 831 639  
15 966 134 

Utgående belopp 2022 08 31 1 000 000 200 000 -10 895 963 15 966 134 

Antal aktier 10 000 st 
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 2021-09-01 2020-09-01 

Kassaflödesanalys 2022-08-31 2021-08-31 

 
Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat 

 

 
20 118 064 

 

 
15 767 637 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 146 624 -233 194 

Betald skatt -292 829 -110 083 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 

 
19 971 859 

 
15 424 360 

Kassaflöde från förändringar i 

rörelsekapitalet 

Förändring av kortfristiga fordringar 

 

 

38 491 

 

 

-684 905 

Förändring av kortfristiga skulder -520 718 -262 445 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -482 227 -947 350 

Investeringsverksamheten 

Inköp materiella anläggningstillgångar 

 

0 

 

-708 900 

Försäljning materiella anläggningstillgångar 0 270 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -438 900 

Finansieringsverksamheten 

Utbetalt koncernbidrag 

 

-14 547 684 

 

-10 304 279 

Utbetald utdelning -927 120 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -15 474 804 -10 304 279 

Årets kassaflöde 4 014 828 3 733 831 

Likvida medel vid årets början 21 975 356 18 241 525 

Likvida medel vid årets slut 25 990 184 21 975 356 

 

Likvida medel vid årets slut avser utlåning till kreditinstitut och överlikviditet på skattekonto. 
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Tilläggsupplysningar 
 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

 
CB Asset Management AB upprättar finansiella rapporter enligt lag (1995:1559) om årsredovisning i 

kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och Finansinspektionens redovisningsföreskrifter och 

allmänna råd FFFS 2008:25 om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. FFFS 2008:25 

hänvisar till av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) och till Rådet för 

finansiell rapportering (RFR:s) rekommendation RFR2 Redovisning i juridiska personer. 

 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår. 

 
Finansiella instrument – redovisning och värdering 

Värderingskategorier 

Alla finansiella tillgångar delas, i enlighet med bestämmelserna i IFRS 9, in i någon av följande värderingskategorier: 

1. upplupet anskaffningsvärde 

2. verkligt värde via övrigt totalresultat 

3. verkligt värde via resultaträkningen 

Utgångspunkten för att klassificera finansiella tillgångar i respektive värderingskategori är företagets affärsmodell 

för förvaltning av de finansiella instrumenten samt huruvida instrumentens avtalsenliga kassaflöden enbart 

innehåller betalningar av kapitalbelopp och ränta. 

Finansiella skulder delas in i följande värderingskategorier: 

1. upplupet anskaffningsvärde 

2. verkligt värde via resultaträkningen 

Finansiella skulder ska som huvudregel redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Undantaget är finansiella skulder som 

obligatoriskt ska värderas till verkligt värde via resultaträkningen, exempelvis derivat, samt skulder som vid första 

redovisningstillfället oåterkalleligen identifierats att värderas till verkligt värde (verkligt värdeoptionen). Vid första 

redovisningstillfället redovisas alla finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde. För tillgångar och skulder som värderas till 

verkligt värde via resultaträkningen förs transaktionskostnader direkt till resultaträkningen vid anskaffningstillfället. För övriga 

finansiella instrument räknas transaktionskostnader in i anskaffningsvärdet. 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan bland annat utlåning till kreditinstitut, 

kundfordringar och övriga fordringar. Bland skulder och eget kapital återfinns bland annat leverantörsskulder, låneskulder och 

övriga skulder. 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga 

villkor. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen 

över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. 

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas därmed på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att 

förvärva eller avyttra tillgången. 

Följande kategorier tillämpas av bolaget: 

Finansiella tillgångar 

Finansiella tillgångar som redovisas i värderingskategorin upplupet anskaffningsvärde består av likvida medel, kundfordringar och 

övriga fodringar. Likvida medel består av omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut och ingår 

i balansposten utlåning till kreditinstitut. Dessa tillgångar är föremål för nedskrivningsprövning. 

Finansiella skulder 

Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Exempel på skulder som värderas i denna kategori är 

leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder. Dessa skulder har en kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till 

nominellt belopp. 
 

Intäktsredovisning 

Bolagets intäkter redovisas i enlighet med IFRS 15. Intäkterna utgörs av arvoden för förvaltning av 

investeringsfonder. Bolagets prestationsåtagande uppfylls kontinuerligt och det slutliga 

transaktionspriset beräknas och utbetalas månadsvis i efterskott i enlighet med förvaltningsavtalen. 

Intäkterna har därför redovisats till sina nominella belopp. 
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Allmänna administrationskostnader 

Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive löner och arvoden, arbetsgivaravgifter och andra 

sociala avgifter. Här redovisas också hyres/lokal-, revisions, konsult-, representation-, samt data och kommunikationskostnader. 

 
Leasingkostnader 

Bolaget är leasetagare och kostnaderna för leasing redovisas linjärt över löptiden. Samtliga leasingavtal redovisas som 

operationell leasing. 

 
Periodiseringar 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

 
Ersättningar till anställda 

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 

Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 

ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 

skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 

händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 

enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med 

hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Inventarier 20% 

Bilar 20% 

Konst 0% 

 
Koncernbidrag 

Koncernbolag lämnade till moderbolaget redovisas direkt mot fritt eget kapital i balansräkningen, i enlighet med huvudregeln. 

 
Inkomstskatter 

Skatt på årets resultat utgörs av aktuell skatt, skatt hänförlig till lämnade/erhållna koncernbidrag 

bokade över Eget kapital samt i förekommande fall uppskjuten skatt. 

 

Aktuell skatt 

Aktuell skatt är den skattekostnad för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 

resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. 

 

Uppskjuten skatt 

Eventuell uppskjuten skatt beräknas utifrån balansräkningsansatsen för alla temporära skillnader 

mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och deras skatte- 

mässiga värden. Förändringen av uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen. Värdering av 

uppskjuten skatt beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli realiserade eller 

reglerade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken 

beslutade per balansdagen. Ingen nuvärdesberäkning sker vid värdering av uppskjutna skatter. 

Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas 

endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteinbetalningar i framtiden. 

Värderingen omprövas varje balansdag. 

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när de hänför sig till inkomstskatt som debiteras 

av samma skattemyndighet och när bolaget har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp. 

 
Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför 

in- och utbetalningar. 
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Koncernförhållanden 

Bolaget ägs till 92,5% av Fiskartorpet i Uppland AB (org nr 556489-1728), 

som är moderbolag i den största koncern vari CB Asset Management AB ingår. 

Inga inköp eller någon försäljning har skett mellan bolagen under året eller föregående år. 

 

Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, 

uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar 

och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande 

omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på 

tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från 

dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 

 

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna 

innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder 

under nästa räkenskapsår. 

 
 

Noter  

1 Ränteintäkter 2021-09-01 2020-09-01 

 2022-08-31 2021-08-31 

Utlåning till kreditinstitut 1 296 0 

 
Medelränta på utlåning 0,0 % (f.å. 0,0 %). Ränteintäkter avser Sverige. 

1 296 0 

2 Provisionsintäkter 2021-09-01 2020-09-01 

 2022-08-31 2021-08-31 

Förvaltningsarvoden 33 696 641 26 657 971 

3 Övriga rörelseintäkter 2021-09-01 2020-09-01 

 2022-08-31 2021-08-31 

Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 270 000 

4 Allmänna administrationskostnader 2021-09-01 2020-09-01 

 2022-08-31 2021-08-31 

Löner och arvoden till styrelse och VD, 8 personer (f.å. 8 personer) 3 192 367 3 256 443 

Löner och arvoden till övriga anställda 1 593 266 1 223 060 

Pensionskostnader till styrelse och VD 0 0 

Pensionskostnader till övriga anställda 0 0 

Övriga sociala kostnader 1 278 712 1 217 933 

IT-kostnader 84 675 49 461 

Lokalkostnader 566 554 535 438 

Inhyrd personal och främmande tjänster 402 538 365 086 

Kontorskostnader 41 437 48 518 

Produktionskostnader 5 078 954 3 467 167 

Övrigt 1 041 462 835 457 

 13 279 965 10 998 563 

 2021-09-01 2020-09-01 

 
Medelantalet anställda 

2022-08-31 2021-08-31 

Kvinnor 1 1 

Män 3 3 

 
I företagsledningen ingår 2 män och 0 kvinnor (f.å. 2 män och 0 kvinnor). 

4 4 
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Information om ersättningssystem 

Ersättningspolicy, riskanalys och skäl för rörlig ersättning. 

Ersättningspolicy 

Styrelsen för CB Asset Management AB fastställer den ersättningspolicy som gäller bolagets anställda och har fattat beslut 

avseende ett program för rörlig ersättning rörande kalenderåren 2020-2024. Programmet omfattar all fast 

anställd personal av detta program, vilket ersätter det program som gällt för kalenderåren 2019 och tidigare. 

Riskanalys 

Den rörliga ersättningen är kopplad till det nettoresultat som har intjänats under respektive kalenderår med avdrag för ett av 

styrelsen fastställt basbelopp. Avdraget för basbeloppet sker i syfte att endast premiera resultatförbättringar utöver en nivå 

motsvarande bolagets resultat under kvartal 4 2019. Detta innebär att ingen rörlig ersättning utgår vid sjunkande resultat. 

Enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska ersättningspolicyn 

vara förenlig med integrering av hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisk menas en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad 

händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på 

investeringens värde. Eftersom den rörliga ersättningen är direkt beroende av företagets intäkter som i sin tur beror till stor del på 

förvaltat kapital i fonderna bidrar alltså ökat förvaltat kapital till högre rörlig ersättning. Båda fonderna har etiska riktlinjer som 

verkar för bättre miljö och en av fonderna är en miljöfond. Ökat AuM i fonderna bidrar således till klimatmålen. På samma sätt 

kommer hållbarhetsrisker, om de realiseras, ha faktisk eller potentiell negativ inverkan på investeringarnas värde, vilket således 

ger potentiella mottagare av rörlig ersättning incitament att undvika dessa risker. 

Skäl för rörlig ersättning 

Bolaget erbjuder de anställda rörlig ersättning i syfte att attrahera och behålla branschledande kompetens samt för att 

uppnå en bättre balans mellan intäkter och kostnader. 

Utformning av programmet för rörlig ersättning 

Den rörliga ersättningen utgör hälften (50%) av summan av bolagets resultat efter schablonskatt justerat för 

vissa kostnader hänförliga till huvudägarens löneuttag mm. Basbeloppet är den del av resultatet som inte ska inkluderas i 

den rörliga ersättningen. För kalenderår 2022 uppgår basbeloppet till 9 771 965 kr. Den rörliga ersättningen ska 

täcka/inkludera alla tillkommande kostnader för programmet, såsom skatt, arbetsgivaravgift, semesterersättning m m. 

Den rörliga ersättningen fastställs för varje kalenderår under första kvartalet efterföljande år och kan inte återtas. Enda 

grunden för återtagande av fastställd rörlig ersättning som inte är utbetald, är om förmånstagaren säger upp sig från sin 

anställning under löptiden för den rörliga ersättningen. 

Utbetalning av den rörliga ersättningen ska ske så snart som möjligt efter varje intjänandeår med beaktande av vad gällande 

lagstiftning och regelverk från Finansinspektionen föreskriver. Styrelsen har beslutat att bolaget i nuläget ska betala ut rörlig 

ersättning året efter intjänandeåret, förutsatt att utbetalningen inte överstiger föregående år fasta lön för respektive anställd. 

Eventuellt överskjutande rörlig ersättning ska i så fall betalas ut så snart det är möjligt utan att den utbetalda rörliga ersättningen 

något år överstiger föregående års fasta ersättning. 

Intjänade ersättningar under 2021/2022: Fast ersättning  Rörlig ersättning Pensionspremier 

Verkställande ledning (2,1 respektive 0 person) 1 925 013 752 354 0 

Andra anställda som kan påverka företagets risknivå  0  0 0 

Övriga anställda (6,1 respektive 0 person)  1 096 713 496 553 0  

3 021 726 1 248 907 0 

Samtliga intjänade rörliga ersättningar avser kontanter. 

Under året har utbetalats 1 879 079 kr i kontant rörlig ersättning intjänad kalenderåren 2018, 2019, 2020 och 2021. Utbetalningen 

avsåg 1 person i verkställande ledningen och 1 person i kategorin övriga anställda. Resterande kontant rörlig ersättning intjänad 

kalenderåren 2019-2021 att utbetalas 2023 eller senare uppgår till 948 654 kr. Reserverad utfäst rörlig ersättning 2022-08-31, 

i bonusprogrammet för kalenderåren 2020-2024 hänförlig till kalenderåret 2022, uppgår till 419 812 kr, varav 252 899 kr till 

verkställande ledningen (1 person) och 166 913 kr till övriga anställda. I övriga anställda ingår 1 person. Den del av den totala 

bonuspotten för 2022 som inte omfattas av bonusavtal med enskilda anställda har återförts till resultatet per 2022-08-31. 

Inga avgångsvederlag eller garanterade rörliga ersättningar har utbetalats. Enligt gällande avtal utgår en ersättning på 

6 månadslöner till VD om styrelsen beslutar att avsätta VD och dennes anställning i bolaget upphör. Det finns inte några 

utfästelser om avgångsvederlag till övriga anställda. 
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Räkenskapsårets kostnadsförda löner och andra ersättningar samt pensionskostnader till styrelse och VD: 

 Löner och arvoden varav tantiem mm Pensionskostnader 

Jan Malmgren, styrelseledamot 135 000 0 0 

Carl Bernadotte, styrelseledamot 677 404 0 0 

Nils Bildt, styrelseledamot 95 000 0 0 

Christoffer Saidac, styrelseledamot 95 000 0 0 

Per Otto Hyland, styrelseledamot 95 000 0 0 

Elsa Bernadotte, styrelseledamot 47 500 0 0 

Fredrika Bernadotte, styrelseledamot 47 500 0 0 

Alexander Jansson, VD 1 999 963 752 354 0 

 
5 Arvode till revisorer 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller 

annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
 

 2021-09-01 2020-09-01 

2022-08-31 2021-08-31 

BDO Mälardalen AB   

Revisionsuppdrag 140 845 72 000 

Övriga tjänster 0 0 
 140 845 72 000 

 

6 Leasingavtal 

Årets kostnader avseende leasingavtal uppgår till 566 554 kr 

Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal förfaller till betalning enligt nedan: 
 

 2021-09-01 2020-09-01 

2022-08-31 2021-08-31 

Inom ett år 246 000 228 000 

 246 000 228 000 

 

7 Skatt på årets resultat 
 

2021-09-01 
 

2020-09-01 

 2022-08-31 2021-08-31 

Aktuell skatt 320 290 292 828 

Skattereducering p g a lämnat koncernbidrag redovisat över Eget Kapital 3 831 639 3 113 204 

Uppskjuten skatt p g a temporära skillnader och underskottsavdrag 0 0 

Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen 4 151 930 3 406 032 

   

2021-09-01 

  

2020-09-01 

  2022-08-31  2021-08-31 

Redovisat resultat före skatt 
 

20 118 064 
 

15 767 637 

Skatt enligt gällande skattesats 20,60% 4 144 320 21,40% 3 374 273 

Ej avdragsgilla kostnader 0,20% 7 610 0,20% 31 759 

Redovisad effektiv skatt 20,80% 4 151 930 21,60% 3 406 032 
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8 Finansiella instrument - klassificering och verkligt värde 

2022-08-31 Upplupet 

anskaffnings- 

värde 

Verkligt 

värde via 

resultat- 

räkningen 

Icke finansiella 

tillgångar/ 

skulder 

Summa 

redovisat 

värde 

Verkligt 

värde 

Tillgångar 

Utlåning till kreditinstitut 

 
12 490 184 

   
12 490 184 

 
12 490 184 

Aktier och andelar 57 500   57 500 57 500 

Övriga tillgångar 16 109 128   16 109 128 16 109 128 

Finansiella tillgångar 28 656 812   28 656 812 28 656 812 

Materiella tillgångar 
  

589 465 589 465 589 465 

Övriga tillgångar   109 709 109 709 109 709 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   135 153 135 153 135 153 

Tillgångar 28 656 812  834 327 29 491 139 29 491 139 

Koncernskuld 18 600 189 
  

18 600 189 18 600 189 

Övriga skulder 606 769   606 769 606 769 

Finansiella skulder 19 206 958  0 19 206 958 19 206 958 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  

4 014 010 4 014 010 4 014 010 

Skulder 19 206 958  4 014 010 23 220 968 23 220 968 

Eget kapital 
   

6 270 171 6 270 171 

Skulder och eget kapital    29 491 139 29 491 139 

2021-08-31 

 

 

 
Tillgångar 

Upplupet 

anskaffnings- 

värde 

Verkligt 

värde via 

resultat- 

räkningen 

Icke finansiella 

tillgångar/ 

skulder 

Summa 

redovisat 

värde 

Verkligt 

värde 

Utlåning till kreditinstitut 8 475 356   8 475 356 8 475 356 

Aktier och andelar 57 500   57 500 57 500 

Övriga tillgångar 16 085 077   16 085 077 16 085 077 

Finansiella tillgångar 24 617 933   24 617 933 24 617 933 

Materiella tillgångar 
  

736 089 736 089 736 089 

Övriga tillgångar   169 120 169 120 169 120 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   165 746 165 746 165 746 

Tillgångar 24 617 933  1 070 955 25 688 888 25 688 888 

Koncernskuld 14 547 684 
  

14 547 684 14 547 684 

Övriga skulder 569 821   569 821 569 821 

Finansiella skulder 15 117 505  0 15 117 505 15 117 505 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  

4 571 676 4 571 676 4 571 676 

Skulder 15 117 505  4 571 676 19 689 181 19 689 181 

Eget kapital 
   

5 999 707 5 999 707 

Skulder och eget kapital    25 688 888 25 688 888 
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9 Löptider för tillgångar och skulder 

2022-08-31 

Tillgångar 

Utlåning till kreditinstitut 

Aktier och andelar 

Materiella anläggningstillgångar 

Övriga tillgångar 

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 

Summa tillgångar 

 
Skulder 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 

Summa skulder 

 
2021-08-31 

Tillgångar 

Utlåning till kreditinstitut 

Aktier och andelar 

Materiella anläggningstillgångar 

Övriga tillgångar 

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 

Summa tillgångar 

 
Skulder 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 

Summa skulder 
 

Verkligt värde på finansiella instrument 

Samtliga finansiella tillgångar är redovisade till upplupet anskaffningsvärde. Då dessa är kortfristiga utgör detta 

även en rimlig approximation av tillgångarnas verkliga värde. 
 

10 Inventarier och bilar 2022-08-31 2021-08-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 

 
833 438 

 
1 215 888 

Inköp 0 708 900 

Försäljningar 0 -1 091 350 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 833 438 833 438 

Ackumulerade avskrivningar 

Ingående ackumulerade avskrivningar 

 

-97 349 

 

-1 151 893 

Försäljningar 0 1 091 350 

Årets avskrivningar -146 624 -36 806 

Utgående ackumulerade avskrivningar -243 973 -97 349 

Utgående balans 589 465 736 089 

På anfordran <3 mån 3-12 mån Utan löptid Totalt 

1 490 184 - 11 000 000 - 12 490 184 

- - - 57 500 57 500 

- - - 589 465 589 465 

13 549 926 2 668 911 - - 16 218 837 

- 135 153 - - 135 153 

15 040 110 2 804 064 11 000 000 646 965 29 491 139 

 
- 

 
19 206 958 

 
- 

 
- 

 
19 206 958 

- 4 014 010 - - 4 014 010 

0 23 220 968 0 0 23 220 968 

På anfordran <3 mån 3-12 mån Utan löptid Totalt 

8 475 356 - - - 8 475 356 

- - - 57 500 57 500 

- - - 736 089 736 089 

13 500 000 2 754 197 - - 16 254 197 

- 165 746 - - 165 746 

21 975 356 2 919 943 0 793 589 25 688 888 

 
- 

 
15 117 505 

 
- 

 
- 

 
15 117 505 

- 4 571 676 - - 4 571 676 

0 19 689 181 0 0 19 689 181 
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11 Övriga tillgångar 2022-08-31 2021-08-31 

Kundfordringar 2 559 202 2 585 077 

Skattefordringar 109 709 155 984 

Övriga fordringar 13 549 926 13 513 136 

 16 218 837 16 254 197 

 

12 Koncernskuld och transaktioner med närstående parter 
 

2022-08-31 
 

2021-08-31 

Fiskartorpet i Uppland AB 18 600 189 14 547 684 
 18 600 189 14 547 684 

Bolaget lämnar årligen koncernbidrag till moderbolaget. Detta utbetalas på anfordran. I övrigt förekommer 

inga transaktioner med närstående parter. 

 
13 Övriga skulder 2022-08-31 2021-08-31 

Leverantörsskulder 129 321 167 597 

Övriga skulder 477 448 402 224 

 606 769 569 821 

14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2022-08-31 2021-08-31 

Upplupna löner och arvoden 1 937 104 2 517 460 

Upplupna semesterlöner 396 684 301 455 

Upplupna sociala avgifter 654 366 806 761 

Övriga upplupna kostnader 1 025 856 946 000 

 4 014 010 4 571 676 

 

15 Antal aktier och kvotvärde 
 
 

Antal aktier 

 
 

Kvotvärde 

Antal aktier 10 000 100 

 
 

16 Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 
 

balanserad vinst 3 872 587 

lämnade koncernbidrag -14 768 550 

årets vinst 15 966 134 

 
disponeras så att 

5 070 171 

till aktieägare utdelas 1 197 450 

i ny räkning överföres 3 872 721 
 5 070 171 

Styrelsens förslag innebär att utdelning endast lämnas till bolagets minoritetsägare då bolagets 

huvudägare erhållit en motsvarande vinstöverföring i form av koncernbidrag. 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas. 
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Kapitalbaskrav mm (tkr) 

Principer för kapitalbaskravsberäkning 

Beräkningen sker enligt artikel 11 i värdepappersbolagsförordningen (EU) 2019/2033 som gäller fr o m juni 2021, 

varvid bolaget bedömts tillhöra kategorin små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag. För sådana bolag ska 

kapitalbasen uppgå till minst det högsta av: 

a) 25% av bolagets fasta kostnader föregående år, exklusive personalbonusar som baseras på bolagets nettoresultat. 

b) Det permanenta minimikapitalet, som för CB Asset Management uppgår till 75 000 euro. 

Beräkningen av kapital görs utifrån senast fastställda årsredovisning om kapitalbasen inte minskat sedan dess. Även 

beräkningen av bolagets fasta kostnader baseras på senast fastställda årsredovisning. 

 
Beräkning av total kapitalbas     2022-08-31 

Inbetalt aktiekapital     1 000 

Reservfond     200 

Balanserad vinst     3 873 

Summa kärnprimärkapital     5 073 

Övrigt primärkapital     0 

Supplementärkapital     0 

Total kapitalbas     5 073 

Beräkning av kapitalbaskrav 
     

Bolagets fasta kostnader 2020-2021  10 999    

varav personalbonus  -1 532    

a) Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader  9 467 25% 2 367  

b) Permanent minimikapital EUR 75 000 kurs 10,68 801 
 

Totalt kapitalbaskrav     2 367 

 
Bolagets upprättade interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) visar på ett kapitalbehov som understiger det 

beräknade kapitalbaskravet enligt värdepappersbolagsförordningen. Bolaget har därför bedömt att det internt bedömda 

kapitalbehovet ska uppgå till samma belopp som det totala kapitalbaskravet. 
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Styrelsen försäkrar att årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild 

av företagets resultat och ställning samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt. 

 
Stockholm den 

 

 

 

 
Jan Malmgren Carl Bernadotte 

Ordförande 

 

 

 

 
Elsa Bernadotte Fredrika Bernadotte 

 

 

 

 
Nils Bildt Per Otto Hyland 

 

 

 

 
Christopher Saidac Alexander Jansson 

Verkställande direktör 

 

 
Revisorspåteckning 

 
Vår revisionsberättelse har lämnats 

 

   BDO Mälardalen AB 

 

 
Per Fridolin 

Auktoriserad revisor 
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Styrelsen och verkställande direktören för CB Asset Management AB får härmed avge 


årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31. 


 


Förvaltningsberättelse 


 
Koncernstruktur 


Bolaget har sitt säte i Stockholm. 


Bolaget är ett dotterföretag till Fiskartorpet i Uppland AB (org nr 556489-1728), som äger 92,5% av aktierna i bolaget. 


Resterande 7,5% av aktierna ägs av anställda i bolaget, genom egna holdingbolag. 


Även moderbolagets styrelse har sitt säte i Stockholm. 


 


Verksamhet 


CB Asset Management AB, som bildades 1994, är ett fristående och helt oberoende värdepappersbolag 


under tillsyn av Finansinspektionen och med tillstånd att bedriva portföljförvaltning enligt lag (2007:528) 


om värdepappersmarknaden. 


Vi förvaltar två fonder: Europafonden CB European Quality Fund (EQF) och den globala miljöfonden CB Save Earth Fund 


(SEF). Fonderna förvaltas av vårt förvaltarteam som består av Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander Jansson. Alla 


investeringar omfattas av ett etiskt och hållbart ramverk och vårt förvaltningskoncept bygger på en verkligt aktiv förvaltning 


(investeringsbesluten är oberoende av index; fonderna har högt tracking error och hög active share mot respektive 


jämförelseindex), med målsättningen att generera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Våra ledord är följaktligen 


aktiv, etisk och långsiktig. 


Fondbolag för CB European Quality Fund är Luxcellence och förvaringsinstitut är CACEIS. Fondbolag för CB Save 


Earth Fund är FundRock Management Company S.A. och förvaringsinstitut är SEB S.A. Detta innebär att CB Asset 


Management endast ansvarar för förvaltningen av fonderna medan fondbolagen och förvaringsinstituten ansvarar för alla 


insättningar/uttag i fonderna, daglig värdering, kundregister etc. Motpartsrisken mot CB Asset Management består 


således av förvaltningsrisken. 


 


Väsentliga händelser under räkenskapsåret 


En kraftigt stigande inflation i spåren av enorma stimulanser från både regeringar och centralbanker samt en uppdämd 


efterfrågan efter corona har drivit upp globala räntor kraftigt och varit den största frågan under året, med väsentlig 


inverkan på aktiemarknaden. Rysslands invasion av Ukraina har spätt på inflationen och oron i marknaden ytterligare. 


Detta har ännu inte haft någon väsentlig påverkan på bolagets resultat och finansiella ställning, utan den positiva 


resultatutvecklingen från tidigare år har fortsatt även under 2021/2022. 


 


Resultat 


Intäkterna ökade under räkenskapsåret till följd av ett större förvaltat kapital i fonderna. 


 
Flerårsöversikt (kSEK)  


 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 


Rörelseintäkter 33 545 26 803 22 102 15 572 13 671 


Rörelseresultat 20 118 15 768 11 467 7 946 6 254 


Balansomslutning 29 491 25 689 20 781 13 895 13 220 


Soliditet (%) 21 23 24 35 36 


 
Risker och riskhantering 


De risker bolaget skulle kunna vara utsatt för kan delas upp i de riskområden som beskrivs nedan. Vid varje 


styrelsemöte diskuteras bolagets risksituation. 


Styrelsen bedömer att operativ risk är den största risken då den innefattar många typer av risk. Legala risker, IT-risker 


och felaktighet i förvaltningen är de största riskerna inom operativ risk. Styrelsen bedömer att alla risker är låga, mycket 


låga eller nästan obefintliga 


Beträffande operativa risker gäller att bolaget endast har ett förvaltningsansvar gentemot sina kunder, dvs de två fonderna. 


Alla transaktioner av investerares medel hanteras av de två förvaringsinstituten i Luxemburg, samt eventuellt 


av svenska investerares depåbank/fondkommissionär. Med andra ord har inte fondandelsägarna någon direkt 


risk gentemot bolaget vid sidan av kapitalförvaltningsutfallet. Bolaget har viss risk gentemot fonderna när det 


gäller själva kapitalförvaltningen, dvs om bolaget har agerat felaktigt i förhållande till placeringsrestriktionerna, 
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och därmed står ersättningsskyldig till någon av fonderna. Detta ska täckas av den ansvarsförsäkring som bolaget 


har sedan många år, med undantag av självrisken på 100 000 kr. 


Nedan beskrivs organisationsrutiner för riskhantering. 


Risk Manager 


I Bolaget är Christina Bergkvist på Risk & Portfolio Management AB (RPM) risk manager och utför regelbundna 


stickprovskontroller. 


Förvaltningsansvar 


Förvaltningen av Bolagets förvaltningsuppdrag sköts av vårt förvaltarteam som består av tre personer. Det innebär att för varje 


uppdrag är det alltid fler än en person som är fullt insatt i alla positioner och administrationen runt omkring. Förvaltarna har 


löpande gemensam genomgång av marknadsläget och fondernas positioner. 


Risk i förvaltningen 


Bolaget har i sin förvaltning som målsättning att 1) över varje 12 månaders period överträffa relevant index/benchmark samt över 


varje 36 månaders period leverera en absolut avkastning, detta till en risk (standardavvikelse) som understiger relevant 


index/benchmark. Förvaltarna genomför regelbundet mätning av portföljernas risknivå, tillväxt, korrelation etc. i form av olika 


nyckeltal för att tidigt uppfatta förändringar i portföljernas beteende som är önskvärt eller inte för att nå Bolagets förvaltningsmål. 


Huvuddelen av dessa nyckeltal dokumenteras i de månadsbrev som investerare erhåller per e-mail eller per post, samt presenteras 


på Bolagets hemsida. 


Transaktioner 


Alla investeringsbeslut fattas gemensamt av alla förvaltare och godkänns via e-post. Exakt antal aktier beräknas separat av minst 


två personer som stämmer av med varandra. Instruktioner lämnas till mäklare som genomför transaktionen och rapporterar tillbaka 


när transaktionen är klar, vilket då meddelas alla förvaltare. Notor för affären skickas senare från mäklare till fondadministratören 


samt till alla förvaltare och kontrolleras av minst två personer. Skickas notan snabbt efter att transaktionen genomförts kan den 


även anses uppfylla kravet på rapport från mäklare när transaktionen är klar. Därefter ska Bolaget bekräfta till fondadministratören 


att man samtycker till den av mäklaren utskickade notan. Som alternativ kan affärer rapporteras via fondadministratörens 


datasystem, om sådant finns och anses säkert. Vid problem ska Bolaget sammanföra de olika motparterna så transaktionen kan 


clearas. Minst två personer kontrollerar att genomförd transaktion implementeras i efterföljande NAV-rapport från 


fondadministratören ifråga, eller NAV- rapporten därefter om affären bekräftades sent på dagen. Varje transaktion dokumenteras 


och sparas minst 7 år. Dokumentationen ska innehålla eventuella instruktioner till mäklaren om hur transaktionen skulle utföras. 


Förvaltarna nyttjar huvudsakligen bara välrenommerade banker eller fondkommissionärer som Bolaget har haft en affärsrelation 


med under många år. Sedan början av 2010 har förvaltarna nyttjat Trading Station (via SEB) och sedan 2014 Bloomberg (via olika 


mäklare), som innebär att förvaltarna kan exekvera alla transaktioner själva. Bolagets förvaltningsstrategi bygger på långsiktighet 


och enkelhet, vilket innebär låg transaktionsintensitet och inget nyttjande av derivat. 


Administration 


Bolaget har endast värdepapperstillstånd och är inget fondbolag. Det innebär att Bolaget i alla lägen frånsäger sig all administrativ 


inblandning i förhållande till investerare. I dagsläget administreras samtliga förvaltningsuppdrag av fondadministratörerna 


SEB/EFA eller Caceis i Luxemburg, som är investerares motpart vid såväl köp och försäljning av fondandelar, utdelning, aktuella 


NAV-kurser etc Det innebär att Bolagets enda åtagande är att fatta optimala investeringsbeslut i enlighet med aktuella 


placeringsriktlinjer och genomföra relevanta transaktioner. 


All bokföring, löne- och skatteadministration samt kvartalsvisa rapportering till Finansinspektionen är utlagd på Adetto 


Redovisning som Bolaget har samarbetat med under flera år. 


Regelefterlevnad 


Alla anställda har skrivit på att de tagit del av och accepterar de riktlinjer för Etiska regler, anställdas privata transaktioner, 


riskbedömning, åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt interna regler för intressekonflikter som CBAM tagit 


fram. Bolaget har anlitat en extern konsult som ska ansvara för Bolagets regelefterlevnad, etiska regler, risk management samt att 


utarbeta en process för framtagande av kommande IKLU-rapporter. Denna person är Caroline Häggquist på Wesslau Söderqvist 


Advokatbyrå. Advokatbyrån är anlitad som outsourcad funktion för regelefterlevnad. IKLU-rapporten uppdateras årligen av 


styrelsen efter samråd med Kjell Bengtsson, Adetto Redovisning, som även är ansvarig för Bolagets löpande bokföring. 
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Data 


Bolaget har i dagsläget inga behov av s.k. portföljsystem då Bolagets aktuella förvaltningsuppdrag är fonder som administreras av 


SEB/EFA eller Caceis i Luxemburg. Däremot har Bolaget avtal med Bloomberg och SEB för aktuell marknadsinformation. Och 


nödvändig marknadsinformation erhålles via webben/informationssystem via tre olika leverantörer med inloggningsuppgifter. 


Filer lagras i Microsofts moln-lösning. Utöver Microsofts eget backup-system tar bolaget egen backup en gång per månad och 


förvarar denna på en separat disk som är frånkopplad utom under tiden ny backup görs. Dagligen görs också backup till företagets 


server. Sedan många år har Bolaget ett nära samarbete med ett datakonsultföretag som ger support i princip dygnet runt per telefon 


eller på plats. 


Bolagets struktur innebär att det inte finns något behov av att ha något kundregister för fonderna. Denna struktur innebär att 


Bolaget inte har någon officiell information om vilka fondernas kunder är. 


Ekonomi och marknadsrisk 


Om aktiemarknaden drabbas av en kraftig kursnedgång, kommer det förvaltade kapitalet sannolikt att sjunka i EQF samt SEF, och 


därmed sjunker intäkterna i motsvarande grad. Å andra sidan är Bolagets bedömning att en svag aktiemarknad kommer öka 


intresset för Bolagets förvaltningsstrategi som bygger på försiktighet och låg risk i förhållande till respektive benchmark. 


Säkerhet 


För att minska risken för att otillbörliga personer får tillgång till konfidentiell information om Bolagets verksamhet, samt 


säkerställa att varje enskild person bland personalen endast har access till sin egen dator, låses alltid respektive dator när den är 


obemannad. Endast VD, Carl Bernadotte som företrädare för bolaget och Bolagets datakonsult har lösenord till samtligas datorer. 


Dessutom låses rummet där datorerna förvaras utanför kontorstid om ingen är kvar. 


Bolaget kommer löpande försöka identifiera och analysera vilka hot eller fientliga åtgärder samt hämndåtgärder som kan 


uppkomma mot anställda inkl. vd till följd av att de granskar eller rapporterar misstankar om penningtvätt eller finansiering av 


terrorism. Om någon hotbild föreligger ska VD ta fram en skyddsplan. Mer detaljer finns i Bolagets interna regeldokument. 


Operativ risk 


Med operativ risk menas risken för förlust på grund av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel och 


felaktiga system eller externa händelser. Inom operativ risk ryms således även t.ex. IT-risker och legala risker. De huvudsakliga 


operativa riskerna i bolaget är legala risker, IT-risker och risker för felaktigheter i förvaltningen. 


Bolaget gör bedömningen att operativ risk är den största risken i verksamheten och därmed den risk som kan komma att leda till 


störst förluster. Arbetet med operativ risk är därför centralt i bolagets arbete avseende riskhantering. 


Bolaget har två parallella processer för att identifiera, mäta och hantera operativ risk i verksamheten, löpande incidentrapportering 


och årlig workshop avseende operativ risk. 


Inträffade incidenter ska löpande rapporteras till riskansvarig som dokumenterar, analyserar och bedömer den eventuella kostnad 


som incidenten har lett till. I samband med att incidenter rapporteras till riskansvarig fattar denne tillsammans med VD beslut om 


vilka eventuella åtgärder som bör vidtas. Incidentrapportering är en bakåtblickande process som fångar upp operativa risker som 


redan har inträffat. 


Den årliga workshopen avseende operativ risk initieras och leds av riskansvarig och syftar till att bolaget ska identifiera potentiella 


operativa risker som kan komma att inträffa. Potentiella risker klassificeras sedan utifrån sannolikhet att de inträffar och 


konsekvens givet att de inträffar. Åtminstone följande områden ska behandlas under workshopen 


- Operativa risker i bolagets produkter, tjänster, funktioner och IT-system samt i samband med förändringar av dessa 


exempelvis tillhandahållande av nya produkter i förvaltningen eller förändringar av IT-systemen 


- Operativa risker i processerna där det finns det risk för betydande förluster på grund av t.ex. misstag, manipulering av 


information eller möjlighet att dölja felbedömningar och förluster 


- Operativa risker på grund av intressekonflikter som kan finnas i förhållande till kunder, leverantörer, motparter eller 


ägarföreträdare 


- Operativa risker som kan uppkomma i samband med uppdatering av befattningsbeskrivningar, mandat eller limiter 


- Operativa risker som kan uppstå vid nyanställning av personal 


- Operativa risker på grund av outsourcad verksamhet 


- Operativa risker som kan uppstå till följd av att verksamheten inte följer förekommande regelverk eller gällande avtal 


- Operativa risker i förhållande till bolagets ersättningssystem 


För bolagets mest allvarliga operativa risker ska utformas konkreta åtgärdsförslag som syftar till att minska sannolikheten för att 


riskerna inträffar eller konsekvensen givet att de inträffar. Workshopen avseende operativ risk är en framåtblickande process som 


syftar till att identifiera potentiella operativa risker och därmed skapa förutsättningar för att vidta åtgärder som syftar till att sänka 


bolagets operativa riskprofil. 
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Riskansvarig ska dokumentera de operativa risker som identifieras och ansvarar för att dessa risker värderas löpande. Resultat ska 


rapporteras till styrelsen. 
 


Rutin för incidentrapportering: 


Anställda är skyldiga att rapportera incidenter till riskansvarig. Rapporteringen ska ske via e-post till riskansvarig. Riskansvarig 


dokumenterar rapporterna i en särskild incidentdatabas. Om riskansvarig är rapporteringsskyldig dokumenteras incidenten direkt i 


incidentdatabasen. Eventuella incidenter ska av riskansvarig rapporteras till styrelsen samt till funktionen för regelefterlevnad. 


Riskvärdering: 


Sannolikheten för att en operativ risk inträffar och konsekvensen av att den verkligen inträffar ska värderas utifrån en sexgradig 


skala. Genom att multiplicera den bedömda sannolikheten med den bedömda konsekvensen erhålls ett riskvärde som anger hur 


stor risken bedöms vara. Genom att ta roten ur riskvärdet erhålls riskfaktorn. 


Bolaget målsättning är att den genomsnittliga riskfaktorn för bolagets samtliga operativa risker inte ska överstiga riskfaktorn 3,4. 


Om riskfaktorn för en enskild operativ risk bedöms vara 4,5 eller däröver ska, om det är möjligt och ekonomiskt försvarbart, 


konkreta åtgärder vidtas för att minska risken och en tidsplan anges för när åtgärderna ska vara genomförda. Riskansvarig ansvarar 


för uppföljning av bolagets risknivå avseende operativa risker och för att beslutade åtgärder för att minska de operativa riskerna 


genomförs. 


Riskaptit: 


Bolaget definierar riskaptit som den risk det är villigt att ta inom ramen för den valda riskstrategin, den bedrivna verksamheten 


samt riskförmågan i bolaget. Det är styrelsens uppgift att fastställa en riskaptit för bolagets operativa risker. Styrelsen har beslutat 


att riskaptiten är begränsad till att acceptera de risker i verksamheten vars förväntade förluster kan täckas av bolagets löpande 


intjäningsförmåga. 


Indikatorer och gränsvärden för operativa risker: 


Följande indikatorer som kan tyda på att de operativa riskerna ökar kan vara följande 


- Kundklagomål 


- Antalet incidenter ökar eller typen av incidenter förändras 


- Funktionerna för compliance, riskhantering eller internrevision har rapporterat väsentliga brister i verksamheten 


- Andra för bolaget mindre sannolika indikatorer kan vara frekventa omorganisationer, större verksamhetsförändringar, 


hög personalomsättning eller många vakanta tjänster 


 


Om det finns tecken på att de operativa riskerna ökar ska en extra workshop hållas för att identifiera eventuellt nya operativa risker 


eller att vissa operativa risker ska åsättas en högre riskfaktor än tidigare. Om medelvärdet för samtliga operativa risker, riskfaktor, 


3,4 överskrids eller gränsvärdet för en enskild operativ risk, riskfaktorn 4,5 överskrids ska åtgärder vidtas för att minska risken. 


Legal risk 


VD ansvarar för att den dagliga verksamheten följer gällande regelverk och ingångna avtal. VD ansvarar även för att följa upp att 


avtal är korrekta och giltiga. VD ansvarar vidare för att avtal och andra rättshandlingar arkiveras på föreskrivet sätt. Om VD 


identifierar avvikelser ska avvikelsen rapporteras som en incident. 


Ansvarig för regelefterlevnad (compliance) kontrollerar genom stickprov att behovsanalyser och kundavtal finns och är 


uppdaterade samt kontrollerar att bolaget följer externa och interna regelverk. 


Eventuella avvikelser rapporteras i compliancerapporter samt, om avvikelsen är av väsentlig karaktär, omgående till bolagets 


styrelse. Ansvarig för regelefterlevnad informerar bolaget och anställda om förändringar i regelverk och riktlinjer och är bolaget 


och anställda behjälplig i eventuella frågor. 


De incidenter som framkommer av compliancerapporter ska dokumenteras som incidenter av riskansvarig. 


IT- och informationssäkerhetsrisker 


IT system för depåhantering sköts helt av kundens depåbank med hög IT säkerhet. 


För inloggningsuppgifter bolaget får i syfte att förvalta kunders portföljer gäller följande: Dessa inloggningsuppgifter är viktiga 


och skall behandlas med största försiktighet och sekretess. Inloggningsuppgifter får ej förvaras vare sig fysiskt eller digitalt 


förutom i bolagets värdeskåp. Inloggningsmöjligheter ger endast möjlighet till att köpa eller sälja värdepapper samt till att överföra 


likvida medel till av depåbanken godkänt bankkonto som depåbanken kontrollerat att det ägs av kunden. En otillbörlig inloggning 


kan således ej innebära att tillgångar försvinner men kan ändock innebära ekonomisk skada för kunden. 


Interna dokument kommer förvaras i bolagets filsystem hos Microsofts molntjänst, med en fristående backupenhet. 
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En kunddatabas utvecklas och anpassas på egen hand. Denna innehåller förutom kontaktuppgifter, kundens önskemål om 


information, resultat av senaste kunddokumentation, information om senaste kontakt med kunden, vald risknivå, vald 


modellportfölj samt kundens övriga preferenser och för förvaltningen relevant information. Denna databas förvaras också enligt 


samma säkerhetsrutiner som gäller för bolagets övriga dokument. 


Bolaget har fastställt riktlinjer för IT-säkerhet och avbrottsfri verksamhet och riktlinjer för informationssäkerhet. 


VD kontrollerar minst en gång per kvartal att behörigheterna till bolagets IT-system används utifrån behov och tilldelade 


arbetsuppgifter. 


Det är VD som är ägare av bolagets IT- och informationssäkerhet. Eventuella incidenter rapporteras av VD och dokumenteras av 


riskansvarig. 


Likviditetsrisk 


Med likviditetsrisk menas risken för förlust till följd av att Bolaget inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid 


förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. 


Det är Bolagets riskfunktion som är den huvudsakliga ägaren till Bolagets likviditetsrisk på löpande basis. Bolaget kommer att ha 


likvida tillgångar för att möta bolagets kommande betalningar enligt upprättad likviditetsplanering. Bolagets ägare garanterar 


bolagets kortsiktiga likvida behov. 


 


Styrelsen har fastställt en särskild instruktion avseende likviditetsrisker, där det bland annat framgår hur dessa ska identifieras, 


mätas, och hanteras. Se Riktlinjer för likviditetsförvaltning nedan. Funktionen för riskhantering ska mäta bolagets likviditetsrisker. 


Affärsrisk 


Risken för att Bolaget ska förlora en kund anses låg, då bolaget har långvariga relationer med båda sina kunder. Dock skulle 


förlust av en kund innebära stort intäktsbortfall, p g a att varje kund utgör stor del av Bolagets intäkter. 


Ett mer sannolikt riskscenario är minskat intresse från investerare att investera i fonderna. Investerarbasen är diversifierad via 


såväl stora institutioner som privatpersoner genom ett flertal underdistributörer, vilket minskar beroendet av enskilda aktörer. 


Koncentrationsrisk 


Risken relaterad till att intäkterna koncentrerats till få källor är måttlig. Bolagets intäkter kommer från endast två kunder, två 


fonder som Bolaget tagit initiativ till att starta och som Bolaget sedan agerat Investment Manager åt sedan start. Sannolikheten att 


Bolaget skulle förlora någon av dessa kunder anses mycket låg. Dock skulle en förlust utgöra ett stort inkomstbortfall. 


Mer sannolikt är att någon investerare i fonderna skulle minska sitt innehav eller helt lämna fonden. Vissa större investerare utgör 


betydande del av kapitalet. Bolaget har god relation med de stora kunderna och sannolikheten att ett större uttag skulle komma 


oväntat är låg. De professionella investerarna kommer från olika miljöer och agerar oftast inte likadant, vilket minskar risken att 


många säljer samtidigt. Dessutom minskas risken av att andelen retail ökar, med inflöden från flera olika plattformar. Detta utgör 


en annan typ av investerare med annat handelsmönster än de professionella aktörerna. 


Kredit- och motpartsrisk 


Risken att en motpart som står i skuld till Bolaget inte kan betala skulden anses låg, eftersom det är stabila aktörer och/eller 


begränsade volymer. De motparter som står i skuld till bolaget är främst följande: 


- Bolagets kunder (fonderna) som betalar löpande arvoden samt performance fee vid god avkastning. Alla avgifter reserveras 


dagligen, så inga stora utgifter uppstår plötsligt, och alla förutom performance fee och research fee betalas månatligen, vilket 


begränsar hur stora belopp som ackumuleras som skuld. 


- Svenska banker, där Bolaget har sin huvudsakliga likviditet. 


- Skatteverket, där förinbetald skatt ligger. 


 


 


Riktlinjer för likviditetsförvaltning 


Riktlinjer och instruktioner 


Endast placeringar som endast marginellt är utsatta för marknadens volatilitet är tillåtna, samt likvida (tillgängliga som 


bankmedel inom 5 bankdagar). 


VD ska löpande rapportera Bolagets likviditet och dess placeringar. Styrelsen för Bolaget ska minst årligen granska 


och godkänna strategier och riktlinjer som avser företagets hantering av likviditetsrisk, och vid behov fastställas på nytt. 


Styrelsen ska även försäkra sig om att Bolagets VD hanterar likviditetsrisker i enlighet med företagets risktolerans. 


Bolagets riktlinjer ska i sammanfattning redovisas på Bolagets hemsida. 
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Risktolerans 


Normalt gäller för bolagets investeringar följande: 


- Endast SEK-denominerade placeringar 


- Maximalt 90% av likvida medel: Statsskuldsväxlar eller företagscertifikat (maximalt 12 månaders duration) 


eller likviditetsfond med motsvarande underliggande placeringsriktlinjer 


- Minst 10% av likvida medel: Bankinlåning i svensk bank 


Eventuella avvikelser från ovan ska godkännas av VD och styrelsen ska informeras. 


Bakgrunden till detta är att Bolaget ska klara ett års verksamhet trots kraftigt inkomstbortfall. Den del av likvida medel 


som förvaras på bank beräknas räcka minst 2 månader, vilket ger tid att vid behov avyttra statsskuldväxlarna eller 


likviditetsfond, vars genomsnittliga löptid är max 1 år och således till större delen kan inkasseras under detta år även 


utan försäljning. 


Då utgifterna nästan enbart är i svenska kronor förekommer i stort sett ingen valutarisk. Placeringar i utländsk valuta 


skulle öka valutarisken, men inte nödvändigtvis avkastningen. 


Stresstest 


Verksamhetens art är sådan att likviditeten endast hotas om Bolagets intäkter understiger kostnaderna. Intäkterna 


är förhållandevis stabila då de huvudsakligen beror på en procentenhet av det förvaltade kapitalet (AUM). AUM kan 


minska antingen p g a fallande fondvärde eller uttag. Bolaget har dock ingen direkt exponering mot aktiemarknaden. 


Den korta löptiden för statsskuldväxlarna gör att värdet påverkas mycket lite av ränteläget. Valutarisken är noll 


eftersom endast SEK-denominerade placeringar används. Likviditeten är god. Dessutom är ränteförändringar och 


likviditet för statsskuldväxlarna risk endast om dessa säljs innan löptiden går ut. 


Bolaget har som målsättning att ha en likviditet som motsvarar minst 75% av Bolagets totala kostnadsmassa de 


senaste 12 månaderna. Det innebär att även vid en snabb och stor minskning av Bolagets intäkter, innebär den stora 


likviditeten att Bolagets verksamhet kan drivas vidare utan stora problem åtminstone 12 månader efter en sådan 


händelse. Huruvida detta är uppfyllt framgår av rapporterna vid varje styrelsemöte. 


Intäkterna styrs huvudsakligen av storleken på förvaltat kapital, inte av marknadens volatilitet. Kostnaderna har VD 


och styrelsen god kontroll över då oväntade stora kostnader främst kan uppstå vid en extraordinär kostnad som 


självrisk för Bolagets förmögenhetsförsäkring, som dock är begränsad till 100 000 kr per tillfälle. Bolaget har aldrig 


haft anledning att utnyttja försäkringen. 


Målsättning med förvaltningen 


Såväl privata som institutionella investerare vill ha avkastning på sina pengar. Det är grunden för alla investeringar. Därför är 


bolagets målsättning att förvaltningen ska generera en absolut avkastning och samtidigt vara konkurrenskraftig i förhållande 


till relevant index. Med andra ord har fonderna två benchmark i form av positiv avkastning och relevant index. 


Strategin är att investera långsiktigt i bolag som bedöms ha förmågan att generera en stabil vinstutveckling under en 


hel konjunkturcykel. 
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Förslag till vinstdisposition 


Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 
 


balanserad vinst 3 872 587 


lämnade koncernbidrag -14 768 550 


årets vinst 15 966 134 


 
disponeras så att 


5 070 171 


till aktieägare utdelas 1 197 450 


i ny räkning överföres 3 872 721 
 5 070 171 


Styrelsens förslag innebär att utdelning endast lämnas till bolagets minoritetsägare då bolagets 


huvudägare erhållit en motsvarande vinstöverföring i form av koncernbidrag. 


Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas. 


Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3§ aktiebolagslagen 


enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn 


till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, 


bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 


Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 


kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. 


Samtliga belopp anges i SEK. 
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 2021-09-01 2020-09-01 


Resultaträkning Not 2022-08-31 2021-08-31 


 
Ränteintäkter 


 


1 


 
1 296 


 
0 


Valutakursdifferenser  -20 411 -26 051 


Provisionsintäkter 2 33 696 641 26 657 971 


Provisionskostnader  -132 873 -98 914 


Övriga rörelseintäkter 3 0 270 000 


Summa rörelseintäkter  33 544 653 26 803 006 


Allmänna administrationskostnader 


Avskrivningar av materiella 


anläggningstillgångar 


4,5,6 -13 279 965 


 
-146 624 


-10 998 563 


 
-36 806 


Summa rörelsekostnader  -13 426 589 -11 035 369 


Rörelseresultat 
 


20 118 064 15 767 637 


Skatt på årets resultat 7 -4 151 930 -3 406 032 


Årets resultat 
 


15 966 134 12 361 605 


   
 


2021-09-01 


 
 


2020-09-01 


Rapport över totalresultat  2022-08-31 2021-08-31 


 
Räkenskapsårets resultat enligt resultaträkningen 


  
15 966 134 


 
12 361 605 


Övrigt totalresultat  0 0 


Räkenskapsårets totalresultat  15 966 134 12 361 605 







CB Asset Management AB 556484-8488 


10(22) 


 


 


 
Balansräkning Not 2022-08-31 2021-08-31 


 
Tillgångar 


Utlåning till kreditinstitut 


 
8,9 


 


 
12 490 184 


 


 
8 475 356 


Aktier och andelar  57 500 57 500 


Materiella anläggningstillgångar 10 589 465 736 089 


Övriga tillgångar 11 16 218 837 16 254 197 


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  135 153 165 746 


Summa tillgångar 
 


29 491 139 25 688 888 


 
Skulder och eget kapital 


   


Skulder 8,9 
  


Koncernskuld 12 18 600 189 14 547 684 


Övriga skulder 13 606 769 569 821 


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 4 014 010 4 571 676 


  23 220 968 19 689 181 


 
Eget kapital 


   


 
Aktiekapital 


 
15 


 
1 000 000 


 
1 000 000 


Reservfond  200 000 200 000 


Balanserat resultat  -10 895 963 -7 561 898 


Årets resultat  15 966 134 12 361 605 


  6 270 171 5 999 707 


Summa eget kapital 
 


6 270 171 5 999 707 


 
Summa eget kapital och skulder 


  
29 491 139 


 
25 688 888 
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Rapport över förändring i eget kapital 


 
    Bundet eget kapital   Fritt eget kapital 


    ---------------------------------  -------------------------------------- 


 
 Aktiekapital Reservfond Balanserat 


resultat 


Årets 


resultat 


Ingående belopp 2020 09 01 


Disposition enligt beslut 


av årets årsstämma: 


1 000 000 200 000 -5 087 111 


 
8 959 692 


8 959 692 


 
-8 959 692 


Lämnat koncernbidrag   -14 547 684  


Skatteeffekt koncernbidrag 


Resultat 2020 09 01 - 2021 08 31 


  3 113 204  
12 361 605 


Utgående belopp 2021 08 31 1 000 000 200 000 -7 561 898 12 361 605 


Antal aktier 10 000 st 
    


 


 


 
Ingående belopp 2021 09 01 


 
Aktiekapital 


 
1 000 000 


 
Reservfond 


 
200 000 


 
Balanserat 


resultat 


-7 561 898 


 


Årets 


resultat 


12 361 605 


Disposition enligt beslut 


av årets årsstämma: 


   
12 361 605 


 
-12 361 605 


Lämnad utdelning   -927 120  


Lämnat koncernbidrag   -18 600 189  


Skatteeffekt koncernbidrag 


Resultat 2021 09 01 - 2022 08 31 


  3 831 639  
15 966 134 


Utgående belopp 2022 08 31 1 000 000 200 000 -10 895 963 15 966 134 


Antal aktier 10 000 st 
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 2021-09-01 2020-09-01 


Kassaflödesanalys 2022-08-31 2021-08-31 


 
Den löpande verksamheten 


Rörelseresultat 


 


 
20 118 064 


 


 
15 767 637 


Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 146 624 -233 194 


Betald skatt -292 829 -110 083 


Kassaflöde från den löpande verksamheten före 


förändringar av rörelsekapital 


 
19 971 859 


 
15 424 360 


Kassaflöde från förändringar i 


rörelsekapitalet 


Förändring av kortfristiga fordringar 


 


 


38 491 


 


 


-684 905 


Förändring av kortfristiga skulder -520 718 -262 445 


Kassaflöde från den löpande verksamheten -482 227 -947 350 


Investeringsverksamheten 


Inköp materiella anläggningstillgångar 


 


0 


 


-708 900 


Försäljning materiella anläggningstillgångar 0 270 000 


Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -438 900 


Finansieringsverksamheten 


Utbetalt koncernbidrag 


 


-14 547 684 


 


-10 304 279 


Utbetald utdelning -927 120 0 


Kassaflöde från finansieringsverksamheten -15 474 804 -10 304 279 


Årets kassaflöde 4 014 828 3 733 831 


Likvida medel vid årets början 21 975 356 18 241 525 


Likvida medel vid årets slut 25 990 184 21 975 356 


 


Likvida medel vid årets slut avser utlåning till kreditinstitut och överlikviditet på skattekonto. 
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Tilläggsupplysningar 
 


Redovisnings- och värderingsprinciper 


 
CB Asset Management AB upprättar finansiella rapporter enligt lag (1995:1559) om årsredovisning i 


kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och Finansinspektionens redovisningsföreskrifter och 


allmänna råd FFFS 2008:25 om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. FFFS 2008:25 


hänvisar till av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) och till Rådet för 


finansiell rapportering (RFR:s) rekommendation RFR2 Redovisning i juridiska personer. 


 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår. 


 
Finansiella instrument – redovisning och värdering 


Värderingskategorier 


Alla finansiella tillgångar delas, i enlighet med bestämmelserna i IFRS 9, in i någon av följande värderingskategorier: 


1. upplupet anskaffningsvärde 


2. verkligt värde via övrigt totalresultat 


3. verkligt värde via resultaträkningen 


Utgångspunkten för att klassificera finansiella tillgångar i respektive värderingskategori är företagets affärsmodell 


för förvaltning av de finansiella instrumenten samt huruvida instrumentens avtalsenliga kassaflöden enbart 


innehåller betalningar av kapitalbelopp och ränta. 


Finansiella skulder delas in i följande värderingskategorier: 


1. upplupet anskaffningsvärde 


2. verkligt värde via resultaträkningen 


Finansiella skulder ska som huvudregel redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Undantaget är finansiella skulder som 


obligatoriskt ska värderas till verkligt värde via resultaträkningen, exempelvis derivat, samt skulder som vid första 


redovisningstillfället oåterkalleligen identifierats att värderas till verkligt värde (verkligt värdeoptionen). Vid första 


redovisningstillfället redovisas alla finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde. För tillgångar och skulder som värderas till 


verkligt värde via resultaträkningen förs transaktionskostnader direkt till resultaträkningen vid anskaffningstillfället. För övriga 


finansiella instrument räknas transaktionskostnader in i anskaffningsvärdet. 


Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan bland annat utlåning till kreditinstitut, 


kundfordringar och övriga fordringar. Bland skulder och eget kapital återfinns bland annat leverantörsskulder, låneskulder och 


övriga skulder. 


En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga 


villkor. 


En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen 


över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. 


Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas därmed på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att 


förvärva eller avyttra tillgången. 


Följande kategorier tillämpas av bolaget: 


Finansiella tillgångar 


Finansiella tillgångar som redovisas i värderingskategorin upplupet anskaffningsvärde består av likvida medel, kundfordringar och 


övriga fodringar. Likvida medel består av omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut och ingår 


i balansposten utlåning till kreditinstitut. Dessa tillgångar är föremål för nedskrivningsprövning. 


Finansiella skulder 


Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Exempel på skulder som värderas i denna kategori är 


leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder. Dessa skulder har en kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till 


nominellt belopp. 
 


Intäktsredovisning 


Bolagets intäkter redovisas i enlighet med IFRS 15. Intäkterna utgörs av arvoden för förvaltning av 


investeringsfonder. Bolagets prestationsåtagande uppfylls kontinuerligt och det slutliga 


transaktionspriset beräknas och utbetalas månadsvis i efterskott i enlighet med förvaltningsavtalen. 


Intäkterna har därför redovisats till sina nominella belopp. 
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Allmänna administrationskostnader 


Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive löner och arvoden, arbetsgivaravgifter och andra 


sociala avgifter. Här redovisas också hyres/lokal-, revisions, konsult-, representation-, samt data och kommunikationskostnader. 


 
Leasingkostnader 


Bolaget är leasetagare och kostnaderna för leasing redovisas linjärt över löptiden. Samtliga leasingavtal redovisas som 


operationell leasing. 


 
Periodiseringar 


Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 


 
Ersättningar till anställda 


Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 


Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 


ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 


skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 


händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 


 
Anläggningstillgångar 


Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 


enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med 


hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 


Inventarier 20% 


Bilar 20% 


Konst 0% 


 
Koncernbidrag 


Koncernbolag lämnade till moderbolaget redovisas direkt mot fritt eget kapital i balansräkningen, i enlighet med huvudregeln. 


 
Inkomstskatter 


Skatt på årets resultat utgörs av aktuell skatt, skatt hänförlig till lämnade/erhållna koncernbidrag 


bokade över Eget kapital samt i förekommande fall uppskjuten skatt. 


 


Aktuell skatt 


Aktuell skatt är den skattekostnad för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 


resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. 


 


Uppskjuten skatt 


Eventuell uppskjuten skatt beräknas utifrån balansräkningsansatsen för alla temporära skillnader 


mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och deras skatte- 


mässiga värden. Förändringen av uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen. Värdering av 


uppskjuten skatt beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli realiserade eller 


reglerade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken 


beslutade per balansdagen. Ingen nuvärdesberäkning sker vid värdering av uppskjutna skatter. 


Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas 


endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteinbetalningar i framtiden. 


Värderingen omprövas varje balansdag. 


Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när de hänför sig till inkomstskatt som debiteras 


av samma skattemyndighet och när bolaget har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp. 


 
Kassaflödesanalys 


Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför 


in- och utbetalningar. 
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Koncernförhållanden 


Bolaget ägs till 92,5% av Fiskartorpet i Uppland AB (org nr 556489-1728), 


som är moderbolag i den största koncern vari CB Asset Management AB ingår. 


Inga inköp eller någon försäljning har skett mellan bolagen under året eller föregående år. 


 


Uppskattningar och bedömningar 


Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, 


uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar 


och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande 


omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på 


tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från 


dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 


 


Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna 


innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder 


under nästa räkenskapsår. 


 
 


Noter  


1 Ränteintäkter 2021-09-01 2020-09-01 


 2022-08-31 2021-08-31 


Utlåning till kreditinstitut 1 296 0 


 
Medelränta på utlåning 0,0 % (f.å. 0,0 %). Ränteintäkter avser Sverige. 


1 296 0 


2 Provisionsintäkter 2021-09-01 2020-09-01 


 2022-08-31 2021-08-31 


Förvaltningsarvoden 33 696 641 26 657 971 


3 Övriga rörelseintäkter 2021-09-01 2020-09-01 


 2022-08-31 2021-08-31 


Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 270 000 


4 Allmänna administrationskostnader 2021-09-01 2020-09-01 


 2022-08-31 2021-08-31 


Löner och arvoden till styrelse och VD, 8 personer (f.å. 8 personer) 3 192 367 3 256 443 


Löner och arvoden till övriga anställda 1 593 266 1 223 060 


Pensionskostnader till styrelse och VD 0 0 


Pensionskostnader till övriga anställda 0 0 


Övriga sociala kostnader 1 278 712 1 217 933 


IT-kostnader 84 675 49 461 


Lokalkostnader 566 554 535 438 


Inhyrd personal och främmande tjänster 402 538 365 086 


Kontorskostnader 41 437 48 518 


Produktionskostnader 5 078 954 3 467 167 


Övrigt 1 041 462 835 457 


 13 279 965 10 998 563 


 2021-09-01 2020-09-01 


 
Medelantalet anställda 


2022-08-31 2021-08-31 


Kvinnor 1 1 


Män 3 3 


 
I företagsledningen ingår 2 män och 0 kvinnor (f.å. 2 män och 0 kvinnor). 


4 4 
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Information om ersättningssystem 


Ersättningspolicy, riskanalys och skäl för rörlig ersättning. 


Ersättningspolicy 


Styrelsen för CB Asset Management AB fastställer den ersättningspolicy som gäller bolagets anställda och har fattat beslut 


avseende ett program för rörlig ersättning rörande kalenderåren 2020-2024. Programmet omfattar all fast 


anställd personal av detta program, vilket ersätter det program som gällt för kalenderåren 2019 och tidigare. 


Riskanalys 


Den rörliga ersättningen är kopplad till det nettoresultat som har intjänats under respektive kalenderår med avdrag för ett av 


styrelsen fastställt basbelopp. Avdraget för basbeloppet sker i syfte att endast premiera resultatförbättringar utöver en nivå 


motsvarande bolagets resultat under kvartal 4 2019. Detta innebär att ingen rörlig ersättning utgår vid sjunkande resultat. 


Enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska ersättningspolicyn 


vara förenlig med integrering av hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisk menas en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad 


händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på 


investeringens värde. Eftersom den rörliga ersättningen är direkt beroende av företagets intäkter som i sin tur beror till stor del på 


förvaltat kapital i fonderna bidrar alltså ökat förvaltat kapital till högre rörlig ersättning. Båda fonderna har etiska riktlinjer som 


verkar för bättre miljö och en av fonderna är en miljöfond. Ökat AuM i fonderna bidrar således till klimatmålen. På samma sätt 


kommer hållbarhetsrisker, om de realiseras, ha faktisk eller potentiell negativ inverkan på investeringarnas värde, vilket således 


ger potentiella mottagare av rörlig ersättning incitament att undvika dessa risker. 


Skäl för rörlig ersättning 


Bolaget erbjuder de anställda rörlig ersättning i syfte att attrahera och behålla branschledande kompetens samt för att 


uppnå en bättre balans mellan intäkter och kostnader. 


Utformning av programmet för rörlig ersättning 


Den rörliga ersättningen utgör hälften (50%) av summan av bolagets resultat efter schablonskatt justerat för 


vissa kostnader hänförliga till huvudägarens löneuttag mm. Basbeloppet är den del av resultatet som inte ska inkluderas i 


den rörliga ersättningen. För kalenderår 2022 uppgår basbeloppet till 9 771 965 kr. Den rörliga ersättningen ska 


täcka/inkludera alla tillkommande kostnader för programmet, såsom skatt, arbetsgivaravgift, semesterersättning m m. 


Den rörliga ersättningen fastställs för varje kalenderår under första kvartalet efterföljande år och kan inte återtas. Enda 


grunden för återtagande av fastställd rörlig ersättning som inte är utbetald, är om förmånstagaren säger upp sig från sin 


anställning under löptiden för den rörliga ersättningen. 


Utbetalning av den rörliga ersättningen ska ske så snart som möjligt efter varje intjänandeår med beaktande av vad gällande 


lagstiftning och regelverk från Finansinspektionen föreskriver. Styrelsen har beslutat att bolaget i nuläget ska betala ut rörlig 


ersättning året efter intjänandeåret, förutsatt att utbetalningen inte överstiger föregående år fasta lön för respektive anställd. 


Eventuellt överskjutande rörlig ersättning ska i så fall betalas ut så snart det är möjligt utan att den utbetalda rörliga ersättningen 


något år överstiger föregående års fasta ersättning. 


Intjänade ersättningar under 2021/2022: Fast ersättning  Rörlig ersättning Pensionspremier 


Verkställande ledning (2,1 respektive 0 person) 1 925 013 752 354 0 


Andra anställda som kan påverka företagets risknivå  0  0 0 


Övriga anställda (6,1 respektive 0 person)  1 096 713 496 553 0  


3 021 726 1 248 907 0 


Samtliga intjänade rörliga ersättningar avser kontanter. 


Under året har utbetalats 1 879 079 kr i kontant rörlig ersättning intjänad kalenderåren 2018, 2019, 2020 och 2021. Utbetalningen 


avsåg 1 person i verkställande ledningen och 1 person i kategorin övriga anställda. Resterande kontant rörlig ersättning intjänad 


kalenderåren 2019-2021 att utbetalas 2023 eller senare uppgår till 948 654 kr. Reserverad utfäst rörlig ersättning 2022-08-31, 


i bonusprogrammet för kalenderåren 2020-2024 hänförlig till kalenderåret 2022, uppgår till 419 812 kr, varav 252 899 kr till 


verkställande ledningen (1 person) och 166 913 kr till övriga anställda. I övriga anställda ingår 1 person. Den del av den totala 


bonuspotten för 2022 som inte omfattas av bonusavtal med enskilda anställda har återförts till resultatet per 2022-08-31. 


Inga avgångsvederlag eller garanterade rörliga ersättningar har utbetalats. Enligt gällande avtal utgår en ersättning på 


6 månadslöner till VD om styrelsen beslutar att avsätta VD och dennes anställning i bolaget upphör. Det finns inte några 


utfästelser om avgångsvederlag till övriga anställda. 
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Räkenskapsårets kostnadsförda löner och andra ersättningar samt pensionskostnader till styrelse och VD: 


 Löner och arvoden varav tantiem mm Pensionskostnader 


Jan Malmgren, styrelseledamot 135 000 0 0 


Carl Bernadotte, styrelseledamot 677 404 0 0 


Nils Bildt, styrelseledamot 95 000 0 0 


Christoffer Saidac, styrelseledamot 95 000 0 0 


Per Otto Hyland, styrelseledamot 95 000 0 0 


Elsa Bernadotte, styrelseledamot 47 500 0 0 


Fredrika Bernadotte, styrelseledamot 47 500 0 0 


Alexander Jansson, VD 1 999 963 752 354 0 


 
5 Arvode till revisorer 


Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 


direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller 


annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
 


 2021-09-01 2020-09-01 


2022-08-31 2021-08-31 


BDO Mälardalen AB   


Revisionsuppdrag 140 845 72 000 


Övriga tjänster 0 0 
 140 845 72 000 


 


6 Leasingavtal 


Årets kostnader avseende leasingavtal uppgår till 566 554 kr 


Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal förfaller till betalning enligt nedan: 
 


 2021-09-01 2020-09-01 


2022-08-31 2021-08-31 


Inom ett år 246 000 228 000 


 246 000 228 000 


 


7 Skatt på årets resultat 
 


2021-09-01 
 


2020-09-01 


 2022-08-31 2021-08-31 


Aktuell skatt 320 290 292 828 


Skattereducering p g a lämnat koncernbidrag redovisat över Eget Kapital 3 831 639 3 113 204 


Uppskjuten skatt p g a temporära skillnader och underskottsavdrag 0 0 


Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen 4 151 930 3 406 032 


   


2021-09-01 


  


2020-09-01 


  2022-08-31  2021-08-31 


Redovisat resultat före skatt 
 


20 118 064 
 


15 767 637 


Skatt enligt gällande skattesats 20,60% 4 144 320 21,40% 3 374 273 


Ej avdragsgilla kostnader 0,20% 7 610 0,20% 31 759 


Redovisad effektiv skatt 20,80% 4 151 930 21,60% 3 406 032 
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8 Finansiella instrument - klassificering och verkligt värde 


2022-08-31 Upplupet 


anskaffnings- 


värde 


Verkligt 


värde via 


resultat- 


räkningen 


Icke finansiella 


tillgångar/ 


skulder 


Summa 


redovisat 


värde 


Verkligt 


värde 


Tillgångar 


Utlåning till kreditinstitut 


 
12 490 184 


   
12 490 184 


 
12 490 184 


Aktier och andelar 57 500   57 500 57 500 


Övriga tillgångar 16 109 128   16 109 128 16 109 128 


Finansiella tillgångar 28 656 812   28 656 812 28 656 812 


Materiella tillgångar 
  


589 465 589 465 589 465 


Övriga tillgångar   109 709 109 709 109 709 


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   135 153 135 153 135 153 


Tillgångar 28 656 812  834 327 29 491 139 29 491 139 


Koncernskuld 18 600 189 
  


18 600 189 18 600 189 


Övriga skulder 606 769   606 769 606 769 


Finansiella skulder 19 206 958  0 19 206 958 19 206 958 


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  


4 014 010 4 014 010 4 014 010 


Skulder 19 206 958  4 014 010 23 220 968 23 220 968 


Eget kapital 
   


6 270 171 6 270 171 


Skulder och eget kapital    29 491 139 29 491 139 


2021-08-31 


 


 


 
Tillgångar 


Upplupet 


anskaffnings- 


värde 


Verkligt 


värde via 


resultat- 


räkningen 


Icke finansiella 


tillgångar/ 


skulder 


Summa 


redovisat 


värde 


Verkligt 


värde 


Utlåning till kreditinstitut 8 475 356   8 475 356 8 475 356 


Aktier och andelar 57 500   57 500 57 500 


Övriga tillgångar 16 085 077   16 085 077 16 085 077 


Finansiella tillgångar 24 617 933   24 617 933 24 617 933 


Materiella tillgångar 
  


736 089 736 089 736 089 


Övriga tillgångar   169 120 169 120 169 120 


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   165 746 165 746 165 746 


Tillgångar 24 617 933  1 070 955 25 688 888 25 688 888 


Koncernskuld 14 547 684 
  


14 547 684 14 547 684 


Övriga skulder 569 821   569 821 569 821 


Finansiella skulder 15 117 505  0 15 117 505 15 117 505 


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  


4 571 676 4 571 676 4 571 676 


Skulder 15 117 505  4 571 676 19 689 181 19 689 181 


Eget kapital 
   


5 999 707 5 999 707 


Skulder och eget kapital    25 688 888 25 688 888 
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9 Löptider för tillgångar och skulder 


2022-08-31 


Tillgångar 


Utlåning till kreditinstitut 


Aktier och andelar 


Materiella anläggningstillgångar 


Övriga tillgångar 


Förutbetalda kostnader och 


upplupna intäkter 


Summa tillgångar 


 
Skulder 


Övriga skulder 


Upplupna kostnader och 


förutbetalda intäkter 


Summa skulder 


 
2021-08-31 


Tillgångar 


Utlåning till kreditinstitut 


Aktier och andelar 


Materiella anläggningstillgångar 


Övriga tillgångar 


Förutbetalda kostnader och 


upplupna intäkter 


Summa tillgångar 


 
Skulder 


Övriga skulder 


Upplupna kostnader och 


förutbetalda intäkter 


Summa skulder 
 


Verkligt värde på finansiella instrument 


Samtliga finansiella tillgångar är redovisade till upplupet anskaffningsvärde. Då dessa är kortfristiga utgör detta 


även en rimlig approximation av tillgångarnas verkliga värde. 
 


10 Inventarier och bilar 2022-08-31 2021-08-31 


Ackumulerade anskaffningsvärden 


Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 


 
833 438 


 
1 215 888 


Inköp 0 708 900 


Försäljningar 0 -1 091 350 


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 833 438 833 438 


Ackumulerade avskrivningar 


Ingående ackumulerade avskrivningar 


 


-97 349 


 


-1 151 893 


Försäljningar 0 1 091 350 


Årets avskrivningar -146 624 -36 806 


Utgående ackumulerade avskrivningar -243 973 -97 349 


Utgående balans 589 465 736 089 


På anfordran <3 mån 3-12 mån Utan löptid Totalt 


1 490 184 - 11 000 000 - 12 490 184 


- - - 57 500 57 500 


- - - 589 465 589 465 


13 549 926 2 668 911 - - 16 218 837 


- 135 153 - - 135 153 


15 040 110 2 804 064 11 000 000 646 965 29 491 139 


 
- 


 
19 206 958 


 
- 


 
- 


 
19 206 958 


- 4 014 010 - - 4 014 010 


0 23 220 968 0 0 23 220 968 


På anfordran <3 mån 3-12 mån Utan löptid Totalt 


8 475 356 - - - 8 475 356 


- - - 57 500 57 500 


- - - 736 089 736 089 


13 500 000 2 754 197 - - 16 254 197 


- 165 746 - - 165 746 


21 975 356 2 919 943 0 793 589 25 688 888 


 
- 


 
15 117 505 


 
- 


 
- 


 
15 117 505 


- 4 571 676 - - 4 571 676 


0 19 689 181 0 0 19 689 181 
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11 Övriga tillgångar 2022-08-31 2021-08-31 


Kundfordringar 2 559 202 2 585 077 


Skattefordringar 109 709 155 984 


Övriga fordringar 13 549 926 13 513 136 


 16 218 837 16 254 197 


 


12 Koncernskuld och transaktioner med närstående parter 
 


2022-08-31 
 


2021-08-31 


Fiskartorpet i Uppland AB 18 600 189 14 547 684 
 18 600 189 14 547 684 


Bolaget lämnar årligen koncernbidrag till moderbolaget. Detta utbetalas på anfordran. I övrigt förekommer 


inga transaktioner med närstående parter. 


 
13 Övriga skulder 2022-08-31 2021-08-31 


Leverantörsskulder 129 321 167 597 


Övriga skulder 477 448 402 224 


 606 769 569 821 


14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2022-08-31 2021-08-31 


Upplupna löner och arvoden 1 937 104 2 517 460 


Upplupna semesterlöner 396 684 301 455 


Upplupna sociala avgifter 654 366 806 761 


Övriga upplupna kostnader 1 025 856 946 000 


 4 014 010 4 571 676 


 


15 Antal aktier och kvotvärde 
 
 


Antal aktier 


 
 


Kvotvärde 


Antal aktier 10 000 100 


 
 


16 Förslag till vinstdisposition 


Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 
 


balanserad vinst 3 872 587 


lämnade koncernbidrag -14 768 550 


årets vinst 15 966 134 


 
disponeras så att 


5 070 171 


till aktieägare utdelas 1 197 450 


i ny räkning överföres 3 872 721 
 5 070 171 


Styrelsens förslag innebär att utdelning endast lämnas till bolagets minoritetsägare då bolagets 


huvudägare erhållit en motsvarande vinstöverföring i form av koncernbidrag. 


Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas. 
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Kapitalbaskrav mm (tkr) 


Principer för kapitalbaskravsberäkning 


Beräkningen sker enligt artikel 11 i värdepappersbolagsförordningen (EU) 2019/2033 som gäller fr o m juni 2021, 


varvid bolaget bedömts tillhöra kategorin små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag. För sådana bolag ska 


kapitalbasen uppgå till minst det högsta av: 


a) 25% av bolagets fasta kostnader föregående år, exklusive personalbonusar som baseras på bolagets nettoresultat. 


b) Det permanenta minimikapitalet, som för CB Asset Management uppgår till 75 000 euro. 


Beräkningen av kapital görs utifrån senast fastställda årsredovisning om kapitalbasen inte minskat sedan dess. Även 


beräkningen av bolagets fasta kostnader baseras på senast fastställda årsredovisning. 


 
Beräkning av total kapitalbas     2022-08-31 


Inbetalt aktiekapital     1 000 


Reservfond     200 


Balanserad vinst     3 873 


Summa kärnprimärkapital     5 073 


Övrigt primärkapital     0 


Supplementärkapital     0 


Total kapitalbas     5 073 


Beräkning av kapitalbaskrav 
     


Bolagets fasta kostnader 2020-2021  10 999    


varav personalbonus  -1 532    


a) Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader  9 467 25% 2 367  


b) Permanent minimikapital EUR 75 000 kurs 10,68 801 
 


Totalt kapitalbaskrav     2 367 


 
Bolagets upprättade interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) visar på ett kapitalbehov som understiger det 


beräknade kapitalbaskravet enligt värdepappersbolagsförordningen. Bolaget har därför bedömt att det internt bedömda 


kapitalbehovet ska uppgå till samma belopp som det totala kapitalbaskravet. 
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Styrelsen försäkrar att årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild 


av företagets resultat och ställning samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt. 
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       /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/r12vfAjLs
       JAN
       MALMGREN
       jan.malmgren@jm.pp.se
       194809130034
       1948/09/13
       85.229.21.143
     
    
     194809130034
     2022-11-23T18:29:40.358Z
   
    
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/r12vfAjLs
     JAN
     MALMGREN
   
  
   
    notification.sent
    2022-11-23T18:29:41.399Z
    SJlp9Lk2Ii
    
     SJlp9Lk2Ii
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/r1LsGRoIo
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/r1LsGRoIo/notifications/SJlp9Lk2Ii
     Dokument att signera
     carl@cbfonder.se
     2022-11-23T18:29:41.132Z
     01100184a5c0b6a7-9bed3ce7-adf7-46c1-9f49-32a0ffc9890a-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-11-23T18:42:25.700Z
    r1LsGRoIo
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.52
      98.128.228.248
    
     r1LsGRoIo
     2022-11-23T18:42:25.651Z
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/r1LsGRoIo
     /envelopes/HkpWMCoUj
   
    
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/r1LsGRoIo
     Carl
     Bernadotte
     98.128.228.248
   
  
   
    signature.created
    2022-11-23T18:45:08.006Z
    ByCWzCsLi.252bfe1d-f600-48e0-b104-80d3ff0ecd9a
    
     ByCWzCsLi.252bfe1d-f600-48e0-b104-80d3ff0ecd9a
     /envelopes/HkpWMCoUj/documents/ByCWzCsLi/signatures/ByCWzCsLi.252bfe1d-f600-48e0-b104-80d3ff0ecd9a
     /envelopes/HkpWMCoUj/documents/ByCWzCsLi
     
      /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/r1LsGRoIo
      Carl Louis
      Bernadotte af Wisborg
      1955/06/01
      195506011476
    
     signed
     bankid-se
     Carl Louis
     Bernadotte af Wisborg
     1955/06/01
     98.128.228.248
     
      ByCWzCsLi
      3a1dfc18-b9aa-4032-b746-ece6362fc69d
      true
      2022-11-23T18:45:07.392Z
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    recipient.envelope.opened
    2022-11-23T19:14:47.547Z
    H1xzXAiLs
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      213.64.177.190
    
     H1xzXAiLs
     2022-11-23T19:14:47.526Z
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/H1xzXAiLs
     /envelopes/HkpWMCoUj
   
    
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/H1xzXAiLs
     Christoffer
     Saidac
     213.64.177.190
   
  
   
    signature.created
    2022-11-24T15:15:01.075Z
    ByCWzCsLi.4d0febba-5e4d-4890-9c6b-f77681aa7a86
    
     ByCWzCsLi.4d0febba-5e4d-4890-9c6b-f77681aa7a86
     /envelopes/HkpWMCoUj/documents/ByCWzCsLi/signatures/ByCWzCsLi.4d0febba-5e4d-4890-9c6b-f77681aa7a86
     /envelopes/HkpWMCoUj/documents/ByCWzCsLi
     
      /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/H1xzXAiLs
      Christopher
      Saidac
      1959/01/19
      195901190297
    
     signed
     bankid-se
     Christopher
     Saidac
     1959/01/19
     79.142.243.82
     
      ByCWzCsLi
      a6c60a0b-629e-485e-abf3-3c89dc695948
      true
      2022-11-24T15:15:00.466Z
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       /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/H1xzXAiLs
       Christopher
       Saidac
       christoffer.saidac@hannessnellman.com
       195901190297
       1959/01/19
       79.142.243.82
     
    
     195901190297
     2022-11-24T15:15:00.466Z
   
    
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/H1xzXAiLs
     Christopher
     Saidac
   
  
   
    notification.sent
    2022-11-24T15:15:01.482Z
    rylau9baLo
    
     rylau9baLo
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/ByTwmRs8o
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/ByTwmRs8o/notifications/rylau9baLo
     Dokument att signera
     perotto.hyland@gmail.com
     2022-11-24T15:15:01.311Z
     01100184aa34da51-18e43c83-1084-44b6-b696-cafb5ed8fe89-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-11-24T15:18:32.514Z
    ByTwmRs8o
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      2.218.234.3
    
     ByTwmRs8o
     2022-11-24T15:18:32.481Z
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/ByTwmRs8o
     /envelopes/HkpWMCoUj
   
    
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/ByTwmRs8o
     Per Otto
     Hyland
     2.218.234.3
   
  
   
    signature.created
    2022-11-24T15:20:23.610Z
    ByCWzCsLi.5cdadda8-2564-4ad3-9261-8b7038014adc
    
     ByCWzCsLi.5cdadda8-2564-4ad3-9261-8b7038014adc
     /envelopes/HkpWMCoUj/documents/ByCWzCsLi/signatures/ByCWzCsLi.5cdadda8-2564-4ad3-9261-8b7038014adc
     /envelopes/HkpWMCoUj/documents/ByCWzCsLi
     
      /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/ByTwmRs8o
      Per Otto
      Hyland
      1954/05/04
      195405040394
    
     signed
     bankid-se
     Per Otto
     Hyland
     1954/05/04
     2.218.234.3
     
      ByCWzCsLi
      dca17bee-8906-4f49-a8c3-adc81d40c1d8
      true
      2022-11-24T15:20:22.960Z
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       /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/ByTwmRs8o
       Per Otto
       Hyland
       perotto.hyland@gmail.com
       195405040394
       1954/05/04
       2.218.234.3
     
    
     195405040394
     2022-11-24T15:20:22.960Z
   
    
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/ByTwmRs8o
     Per Otto
     Hyland
   
  
   
    notification.sent
    2022-11-24T15:20:23.889Z
    B1gxai-TIi
    
     B1gxai-TIi
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/BJhnm0oLo
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/BJhnm0oLo/notifications/B1gxai-TIi
     Dokument att signera
     nils.bildt@outlook.com
     2022-11-24T15:20:23.763Z
     01100184aa39c5ea-e56b3b40-9556-4ea4-811a-8355236eb2c0-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-11-25T16:41:54.613Z
    BJhnm0oLo
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.56
      89.253.81.164
    
     BJhnm0oLo
     2022-11-25T16:41:54.545Z
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/BJhnm0oLo
     /envelopes/HkpWMCoUj
   
    
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/BJhnm0oLo
     Nils
     Bildt
     89.253.81.164
   
  
   
    signature.created
    2022-11-25T16:42:45.077Z
    ByCWzCsLi.e9205eba-0cc2-447f-af4c-e2a1e863d8d3
    
     ByCWzCsLi.e9205eba-0cc2-447f-af4c-e2a1e863d8d3
     /envelopes/HkpWMCoUj/documents/ByCWzCsLi/signatures/ByCWzCsLi.e9205eba-0cc2-447f-af4c-e2a1e863d8d3
     /envelopes/HkpWMCoUj/documents/ByCWzCsLi
     
      /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/BJhnm0oLo
      Nils Daniel Anders
      Bildt
      1952/04/29
      195204294614
    
     signed
     bankid-se
     Nils Daniel Anders
     Bildt
     1952/04/29
     89.253.81.164
     
      ByCWzCsLi
      52ed9ec2-d1d0-4162-ba7a-5068897c3640
      true
      2022-11-25T16:42:44.491Z
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       /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/BJhnm0oLo
       Nils Daniel Anders
       Bildt
       nils.bildt@outlook.com
       195204294614
       1952/04/29
       89.253.81.164
     
    
     195204294614
     2022-11-25T16:42:44.491Z
   
    
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/BJhnm0oLo
     Nils Daniel Anders
     Bildt
   
  
   
    notification.sent
    2022-11-25T16:42:45.398Z
    BkepFxO0Uj
    
     BkepFxO0Uj
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/rJO-ERjUs
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/rJO-ERjUs/notifications/BkepFxO0Uj
     Dokument att signera
     fredrika.bernadotte@gmail.com
     2022-11-25T16:42:45.237Z
     01100184afab8894-21ee138a-d892-4353-9f1b-86d13d530f43-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-11-26T08:40:20.311Z
    rJO-ERjUs
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
      98.128.228.119
    
     rJO-ERjUs
     2022-11-26T08:40:20.278Z
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/rJO-ERjUs
     /envelopes/HkpWMCoUj
   
    
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/rJO-ERjUs
     Fredrika
     Bernadotte
     98.128.228.119
   
  
   
    signature.created
    2022-11-26T08:40:54.765Z
    ByCWzCsLi.f373d6b8-a334-4072-89f1-86f06ed017f9
    
     ByCWzCsLi.f373d6b8-a334-4072-89f1-86f06ed017f9
     /envelopes/HkpWMCoUj/documents/ByCWzCsLi/signatures/ByCWzCsLi.f373d6b8-a334-4072-89f1-86f06ed017f9
     /envelopes/HkpWMCoUj/documents/ByCWzCsLi
     
      /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/rJO-ERjUs
      Fredrika C
      Bernadotte af Wisborg
      1985/08/08
      198508080242
    
     signed
     bankid-se
     Fredrika C
     Bernadotte af Wisborg
     1985/08/08
     98.128.228.119
     
      ByCWzCsLi
      bf9d403b-62f6-41df-8e31-ab726852fb07
      true
      2022-11-26T08:40:54.013Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPmNaT09QTmZ1SnlMcFhtd3c5amt2NVJEMXd3MFR5eVhwTFFrMHhWbFVYeTQ9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT4rUVduOVpNbWtVNTZKQkNSWFBhNjFGL3NGM1VmY21WRkpTcllMdUh3S1BFPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5YR2tDT01DcW5Va1BUSEk1K2c0M0JuRE9sUElvazFlYVpqdUJqWmpwaEozcDF0Mm1SRmFvZkRDUG5KUVFzdWU3aUxleDYxWFJsaHBlaGUvK1A2eFh5RCtZaUVXZDF4SE0rWVVVMHdrc2YrRk9ENzJ4YnczUUMva2hvVzFEUHRNQWsrOXhIU1VNODN3emg1NzM4NDR5aFE2VXJFOVJ3d2tXbkRCbFhjZWM0ZXdwc1JBMXRZZkFvRGhYRXozMXNLT2RTQnptTk16RW5PMFRwbTF1enV6QWYxclJCbjc0ZnBJRDZ4MzNtZUZEY0QxT1Zia2NtdGFFWHJXck1QZ2hac3VETmZST2tPYnJmSXZoeGdRMElNdThrcEh1R3BWUTBxT0VkeFRWNC81dUhiWFM2Ym5ET0hzTDZ3TDJ0bnpaQ3NrVGljeDlRRHRESnlpTllZMmppb3dxZFE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGc3pDQ0E1dWdBd0lCQWdJSVBUU2NhWHRMd3Rrd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEU1TVRBd05USXlNREF3TUZvWERUSTBNVEF3TkRJeE5UazFPVm93Z2ZneEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1SNHdIQVlEVlFRRURCVkNaWEp1WVdSdmRIUmxJR0ZtSUZkcGMySnZjbWN4RXpBUkJnTlZCQ29NQ2taeVpXUnlhV3RoSUVNeEZUQVRCZ05WQkFVVERERTVPRFV3T0RBNE1ESTBNakZJTUVZR0ExVUVLUXcvS0RFNU1UQXdOaUF4TkM0MU1Ta2dSbkpsWkhKcGEyRWdReUJDWlhKdVlXUnZkSFJsSUdGbUlGZHBjMkp2Y21jZ0xTQk5iMkpwYkhRZ1FtRnVhMGxFTVNrd0p3WURWUVFERENCR2NtVmtjbWxyWVNCRElFSmxjbTVoWkc5MGRHVWdZV1lnVjJselltOXlaekNDQVNJd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUJCUUFEZ2dFUEFEQ0NBUW9DZ2dFQkFMOTZzRGJ3SzVjK2NTM1hNbEo1SVdUMWZ0b2IyZ3FlWE1KN013aGJJRGFobFQ1UjE4YmRqa1dlSU5pSkpyaWVHcElkZUZSbXpFNVhoVmNsd2J2SFpQb3lsR0xIcEJqeXQ0bmVDNktkUXNMRzVXdUdMVU5wMkJrM2VDTmdITGVzR0U1T2NxRlkwWmxwc1pMN3pBSENOVUNOck9oTlpGM0xzSXN5RXE2MFh6d2M5Y24zQStTT1ZTL3krQkFTR0ZxYXZOQUJHR1VSRmcvQUV4RnNiaEtReUQ4bHN1Qit6YVR2VTEyekJHOXpYNnM0QjEyNnk1bTNFSTJROUtuN1J0RSsrZUlCS2VQQzY1aWZvVUoxdzg5ZkxpYVVCN2k5a3JmVy9aZEx6RFdhVzFVTFRLQllDeS9xREx5N0ZHblBWenNnV3dPVHRHbHZMOHZOdUtLN1M1bG4wdHNDQXdFQUFhT0JwVENCb2pBN0JnZ3JCZ0VGQlFjQkFRUXZNQzB3S3dZSUt3WUJCUVVITUFHR0gyaDBkSEE2THk5dlkzTndMbkpsZG05allYUnBiMjV6ZEdGMGRYTXVjMlV3RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFVd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ1pBTUI4R0ExVWRJd1FZTUJhQUZCejE2SVlPK1U1VTYwSmY2Z3h2QTJoa1ZmNklNQjBHQTFVZERnUVdCQlMvZndDWnYrUlJOa1Z3THc5czBSSmsxN3ptRFRBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRc0ZBQU9DQWdFQUN3cy8xdE5pRURUTGJxazJBZVYwNkk5bXVjV0pxZ2dRemtHKzNxeDFBV3d4NXYrR0Mzd1VVd2k1bTdTY3FSOVlkNWlVQnNQOFUzVjlXK2VRMTVUcEUxWVJOQWRMUlErODFMQlRwZTFWUzZkbzFpdGsvZ1RCWkpsRlpKeDVTTmE1emdHaXBEeXBXWFV4Um9XeTR3cmhsRWtuMjYrb0hqYitjN2d2UG5vUVF4T21nQWcrQWMxM1FmeC9uKzc0QWtNenB4ODR1UnFxR2xncE5jbTlPeVFCNHk2Q2l2R3BYUWJBc2pSYzhwMVU3WUlGUWNuUWlnNnhFcFd3cnZzWUxjVS9pcld6cHpHR0p0djkvSTlxQzBtVEZRSmV5VE5oRUdGQ0xVbzRoMjFIUmo3aDVrQlZVRXVpMThPUmFqbkh3Mng2bEczd2xwU3Bldnl6N0ZMNW1uQWhYU3VZT09oZ2M5a3VQNWN6bU8vaUs5OVFRU0pVMGY4V0pTcTBjRzQxSTNtV1ZqWGlSd1l2N0wwbFhrR2NLcXJBd3JTT2dRNWVnYVlVM0VrdmpEbUxzd0RSU1lTY2N4SXZSVHNtbVBOb3R1WGhTY2dZY3NBYjkrbmkwVXdvNHo0RDhibjdhbEdPWUpPNktUelM3NFk3QUgxQkxjcVprVkhMUFZRUmk0UVlVbEhMdHB2VUxDU2pnU1kxVkJPRWNqUEpIVFA4YmlCTHlVamVCRzNIYjI3M0lqSDN3TDIwc2x2Tytpa0tMUTR2eThXdTdaaTRTMkZpeHFScHQ4amordFd0bFFHR200TnhKTXptbUMxcXhKYzYzZUNKTDl1dFlubDMxbkE0RFdpQk9NdWZhM1JlZS9uK2dqS21iQ2MxMFY1aWd2WSt5NU90ZXhYLzkyd3lIUmJFdVFJPTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJR0ZEQ0NBL3lnQXdJQkFnSUlmTXo3Si9Ody9TOHdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd2dZY3hDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVNnd0pnWURWUVFLREI5VGRtVnVjMnRoSUVoaGJtUmxiSE5pWVc1clpXNGdRVUlnS0hCMVltd3BNUk13RVFZRFZRUUZFd28xTURJd01EYzNPRFl5TVRrd053WURWUVFERERCVGRtVnVjMnRoSUVoaGJtUmxiSE5pWVc1clpXNGdRVUlnS0hCMVltd3BJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdIaGNOTVRJd016RTJNVE13T1RFM1doY05NelF4TWpBeE1UTXdPVEUzV2pDQmtURUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4S0RBbUJnTlZCQW9NSDFOMlpXNXphMkVnU0dGdVpHVnNjMkpoYm10bGJpQkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBd056YzROakl4UXpCQkJnTlZCQU1NT2xOMlpXNXphMkVnU0dGdVpHVnNjMkpoYm10bGJpQkJRaUFvY0hWaWJDa2dRM1Z6ZEc5dFpYSWdRMEV6SUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFDYWtPbWNhZTVqNU9KNDdzem81dVFoZDYyc1JzYUc1NzZqNDEzQ3VJMUo1L1NWcWZqN0xxNXRCeDZOejF0eHVnK0N6cTY5ZTN3MTZoamJrRFhlb2lSbVBQdU9jS2lhVVdhUWpsOGNpdTVtZGhRTVFYZVJRa09zTWxjTGFVQlJneCtZWFJYSXVmbGJja3Nyb2FwQ084ckNRVENRTEN0Yy9LR1lIMFUybis0REtvaHcvb2tUVUVKNXNVNWVoUmlrcm9GNzVDUjJZbHJGUy9IZngwaVJBR1NhSTM1dW43RlZvMGZQazNtSHVJQWcxQ0VMaFd5SCsyemVCbEU0Vml6dzhuUU9Fb2pnaDcwU1BNN212aHpGbEkzUnZNdDBlMzNycmQ3Nzl3UlVXTFBjc3pXQlhxbUQ2NkZOcDB3elZKMHNUUThWRnBXcWpyZVU1ZHZyMFZ1S0NaVmtFcGRzdTBieVNpZHpPZ2R6RzBkYkFXMUlXNm1VVTFHOHlYMWZHN3ovZWlNei95eHZQYlZaa1NSWFI5dXJ2b1pWVW1UTnY3aG5nYVVFSVZtVW9SZzUrTitvaW1hS09lblZoeDJuSnEvS25jV3pBZFVYWXUzQUdJdVZyUWNFN0FQdUFMTGs2T21WbzlXeGpRMDRhWC85Sll5aU1qNGU1bXhJWjAyYWc3OWFFRWZSbnFJWUt4KzFGWThJM1pCWHNSeFc0NzZhLzlTZEh3M0ZxVWxTdGVmd0Fha2tmdFFpQ2pPNGVNZkR2ejBpZUxZYUlLQXJtWlBVUjVEakNXdFRGRlgweG42cFRjSWkrUktPWVRuRWR2VkF1UjdnQmYyVVJOVGQ3SktFKzNsMDlxcWk0VFFXYmxBWmIxdWd5bmtFeFBTM2ZKNlFTb3dza2kyUU96eEhaTGh4RVFJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVUhQWG9oZzc1VGxUclFsL3FERzhEYUdSVi9vZ3dEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlNJakZaSkJNMFNBNXFkUzFhVGhDTG5zQUdkalRBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkJUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFGWkg4Y1FWT1hJM3R2bVkvajFKVE9JSzFWT3R6Z1lWQlVOYTR0WU5ZRWgxcUZvTjVmSmo2RUVjZUp0Zk5lSEFtdUVFT1orNVFnTnplY1o3c2FyZXA2cXlBd05GZFJvMW9qUUR0ME1pYmNKZG9MZG1rM3prNHo2QU5jYU5GT2VibkY3amo0L2l2SlNGdFEzRzFDSjBJOEcvbjhSWHYxbVZrNHRIcHdCTTlocXhRK0xrMDhDRGtMZGtKeW5ZUHJNbUtWa3dja0FIR3oxZzhpZS9sTlFjWEpjOFZqcFlIcGR2S1pCS0lVM1Zsdmd0cUMvNTJ0d2h6aEJBbnpzdDZSR2cwdkRtMkZPK3FiQ000d1hGYWZyOU14ZW9TYzdBYzQyaHRVOUdOb3FZWHp2bU1rRThCK0NhWk9XcnI0cmZIV2NtZWlQQ3FMWitabmtnQ25IdWYzOS9keEdTRUQ1N3pLdnMxUkU2TzJTYnB3UGg3aGZNZzNhRWlmcWlZcDV2aFR4bGpwaUl4MmJoTHNhQ0xPSHBpRUhESXZKRGsyNHpWaTN0QjlMWkFFVHJhbTJvaERib3BZanVoQmtSTU1vbGwxZ2tySHhRSzJ6QW5kQlFzOHg5emQ3RHZwVEJVSDNrNkMwVzdWaDdPZUxzTEQ0a1pFS25HSVNjbHhOUzI0TmsxVzdLaXFwZmJIT01jcy9wNS9XK1pjcjdKQ2dOU2p5OSsyejFsd3NNZ0VzSTZ2TkpONFdTYm42VzcvRDNCaXAwMXVuUXp0dVJ0UDJiRFIzY2d2N1B3YWpJQ29pZE9MejRTa3loU1dmYkdsRDlWUGxvZUMrU3NqaEdqZTE1cUxOTDBPb3IySGR1Rzl1ZE5DMkVwd1FFbC9HbE4zSi9XZUtUa0tlejFHeUNDVGYrS3R0WDwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRjVUQ0NBODJnQXdJQkFnSUlYVTU0L3dZT2NpNHdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TWpBek1UWXhNakl3TlRWYUZ3MHpOREV5TXpFeE1qSXdOVFZhTUlHSE1Rc3dDUVlEVlFRR0V3SlRSVEVvTUNZR0ExVUVDZ3dmVTNabGJuTnJZU0JJWVc1a1pXeHpZbUZ1YTJWdUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURBM056ZzJNakU1TURjR0ExVUVBd3d3VTNabGJuTnJZU0JJWVc1a1pXeHpZbUZ1YTJWdUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tTQkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBbE00UGF2TzNObTE3SGJGQWhlZVIzMmxrR0lNeUNPbDErSXNRYzYvVDlYM3Q1QnBFcWFqRWRCVU1ObVdsTE9EMUdJR0RkMG1Wb1dXMkhndkVOZzIrajJhNUZ3eXljQVNkQlRNdTNYcTdlZ2xCMDcwd0lJZUdKQkJxTlNHSEhMdjdEbUFLN3I5eEtYMGlJQ0swM2paNUZRZmU1bFdLZXk5VmY3U3BaUVQ0bHlYdUNWTnBQeTB4aUIyYXAvKzZ0dGhOd2tuV2V5ZGZlOXFUNW5MRUtTTDVtcFpBNms2LzltVTRMYTFPSCtFWUJ0MHJaT1ZmZklzeCtDQnNFRFltdDg1TjJNc3dpTCtYa016VWgwSFBsODZYd0RmUWVCWVVTTkZldmloeDF0cFprQTloMkU1NXhDTzZBOFJiY3pjN3VaQVhNc3FKdVZvcTliSWpuMFltbDJkTmVDR1EwWnk2cVZlejUxWSt5WGdHUmo5bDNJdEQ2VU5uNmxVTVhQb3VrRkhIUUpvdklnMGt0UmFRTWQrL2dnRXBmNW1FelBkdmZVV2Y2d3FWZ1htSXRWT3BBMVBBeCtMUHZkL1JBY1FXYmVCVElVeTVuT1BzcGdPWUxmS0dQYUE3cnJVMzNVeWlCY1NLWDgreCtFNWhwRDhpSnVzOGJvdnhqc2VRRUZrQmdBWld2V0xmSHVCZElPaE1xSkQvVFdEK1BuUlE1c3l4RmJFMjA2R2g0cElNTEtYUnRFZ2wvYVpBVzNDVDNRMGpQM0MzRGNIUUgraG41N0ZibmJsWjR1L3MxWlVMUXRMbkROeTlwWlkwSS9PRGQyNURiOCtoUzVGWC90SDA2M1lRWE1xbDQ0RjVzUHU0SlhEV3BxekVMMHc3OVVzSWpWWmxaNEpuanY3VHp2ZGRuejBDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRklpTVZra0V6UklEbXAxTFZwT0VJdWV3QVoyTk1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVaNHE2c3VwSUhIcjFPMmczSjNJRzY1Rmp5MU13RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFFd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCNnE3WTB5LzJma3drelNpRjRWTzBZSkNLQVJWRFdRTjlkQkpZOFJRVkgxVzU3emdjUWwwVzR5dkp3WTR1VkZQVk5SY1ZVWGwveGo2dlg3d3IzMkhQVUtmSEdLK1BHSjY5djFRK1h0by95M0dzNVYxSEJqK3UvNHVtTjkvbGdxcHAzSnJvQytpNDdaNVRLaGo0ZmZOLzQvaU5LdnZJVHFrZEJXZXFVRkVkTXRwZWtZT1NDbTFtTUhMTlBqbEN3VUcrOXgzek9xS0tWR2FFTFFFNlptbmF1RGtrVXBhL1FuVzFrMnBJSzZCK3RzWVRtamZocUhLZXc5Z2d2eTY2Zkp1SGtJbEY0SjVPSWFhQ1Z3VEhPNTNsUDNtN3dXSXVPcmpOTHFLaUZkUFZBRVJJK3N0Q29qUk40S0UwMG9NYUk4V3dSdUNDZXdiSStCWHB0UlhZUG81eUNBQlJqV1hyc2NIZFZjVmlVZHlVeVh6Y1ZRd2pnZDZ4ZE4xNXFUSTlWMlhIb2lOSDgwZW5ZMkU1Zi9xbDdsbjU4R2wzQVNPb2FJOWtkbmlFem9qS2hvZEpoUWpEUVhGdEdqWE9EYklQaUxjNGV5bmI3NWNYS0tvUzNqemNWbUhKdjZMSWplSXdHV0oxdkhrNmFnT0lTOTQwTlNMaEI5b3J1RlcvVjdvaVpOVUJJSGVLeEY3NFM5YVllRXZGN3RpQ2UySUw3SFNYQmJsbnJXM3QrWGhsRGdhanZNWkFRRmpqaHFGMjFCa3d3YVByWDl5VmMvNEtNOFB6S1cvelFmUGVERStyRVoxbVdXV2lKTkFmNmkxbkM5TThYYkI3R2FUUTNJTE1LS2kzdDVROStzRzVVNHBDN1Z1MlpPSzJ0c21SUkhrU0g5cnR0NDR2enhKd05zZEJyVnc9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TTU9rY20xbFpDQnphV2R1WlhKaGNpQmtkU0JrYjJ0MWJXVnVkR1YwT2lBblEwSWdRWE56WlhRZ1RXRnVZV2RsYldWdWRDQkJRaUREcFhKemNtVmtiM1pwYzI1cGJtY2dNakF5TWlBd09DQXpNUzV3WkdZbkxpQUtSMlZ1YjIwZ1lYUjBJSE5yY21sMllTQjFibVJsY2lCdFpXUWdaR2x1SUdVdGJHVm5hWFJwYldGMGFXOXVJR2R2Wkd2RHBHNXVaWElnYjJOb0lHYkR0bkppYVc1a1pYSWdaSFVnWkdsbklIUnBiR3dnZG1sc2JHdHZjbVZ1SUdrZ1pHOXJkVzFsYm5SbGRDNEtVMmxuYm1GMGRYSmxiaUJ5WldkcGMzUnlaWEpoY3lCaGRpQmxMWE5wWjI1bGNtbHVaM04wYXNPa2JuTjBaVzRnVm1WeWFXWnBaV1FnYjJOb0lHVnVJR0psYTNMRHBHWjBaV3h6WlNCemEybGphMkZ6SUhScGJHd2daR2x1SUdVdGNHOXpkQzQ9PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+OXJGMm9Od051VnRwc3ZCWlRGWGRZbzd3a2NscWdPdXBqNHd1M3psSWV6MD08L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlWbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkNMRzVoYldVOVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ0xITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZNE9ETXhNak16TEc4OVUzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLU3hqUFZORjwvbmFtZT48bm9uY2U+enlXbTlrYXdKR3E3S1NhNFlta3I0Z2pyVjN3PTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQzwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHpNQzR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRVdU5pNHg8L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5SQW55NWk4Z0tsNjFJSVVqSUwyN00wM3Q4MUU9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPlRva2VuU3RhcnRSZXF1aXJlZDwvdHlwZT48dmFsdWU+eWVzPC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPmF1dG8tc3RhcnQtdG9rZW48L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=
      
       /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/rJO-ERjUs
       Fredrika C
       Bernadotte af Wisborg
       fredrika.bernadotte@gmail.com
       198508080242
       1985/08/08
       98.128.228.119
     
    
     198508080242
     2022-11-26T08:40:54.013Z
   
    
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/rJO-ERjUs
     Fredrika C
     Bernadotte af Wisborg
   
  
   
    notification.sent
    2022-11-26T08:40:55.150Z
    Hyg1m-IkDj
    
     Hyg1m-IkDj
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/H1lOB4RsIs
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/H1lOB4RsIs/notifications/Hyg1m-IkDj
     Dokument att signera
     elsa.bernadotte@gmail.com
     2022-11-26T08:40:54.972Z
     01100184b318c1d0-c27ecd30-9664-4947-9e80-07381ca8bd20-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-11-27T16:54:37.537Z
    H1lOB4RsIs
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
      83.233.229.49
    
     H1lOB4RsIs
     2022-11-27T16:54:37.502Z
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/H1lOB4RsIs
     /envelopes/HkpWMCoUj
   
    
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/H1lOB4RsIs
     Elsa
     Bernadotte
     83.233.229.49
   
  
   
    signature.created
    2022-11-27T16:55:12.335Z
    ByCWzCsLi.2b8ce98a-82cd-48ef-bd98-c6374aa8ff3a
    
     ByCWzCsLi.2b8ce98a-82cd-48ef-bd98-c6374aa8ff3a
     /envelopes/HkpWMCoUj/documents/ByCWzCsLi/signatures/ByCWzCsLi.2b8ce98a-82cd-48ef-bd98-c6374aa8ff3a
     /envelopes/HkpWMCoUj/documents/ByCWzCsLi
     
      /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/H1lOB4RsIs
      Elsa Marianne
      Bernadotte af Wisborg
      1988/11/22
      198811220485
    
     signed
     bankid-se
     Elsa Marianne
     Bernadotte af Wisborg
     1988/11/22
     83.233.229.49
     
      ByCWzCsLi
      22c56243-ce13-4ea4-bec6-f2b1bc91a92f
      true
      2022-11-27T16:55:11.624Z
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       /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/H1lOB4RsIs
       Elsa Marianne
       Bernadotte af Wisborg
       elsa.bernadotte@gmail.com
       198811220485
       1988/11/22
       83.233.229.49
     
    
     198811220485
     2022-11-27T16:55:11.624Z
   
    
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/H1lOB4RsIs
     Elsa Marianne
     Bernadotte af Wisborg
   
  
   
    notification.sent
    2022-11-27T16:55:12.680Z
    r1g_dLGWwi
    
     r1g_dLGWwi
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/SkQKV0jIj
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/SkQKV0jIj/notifications/r1g_dLGWwi
     Dokument att signera
     alexander@cbfonder.se
     2022-11-27T16:55:12.520Z
     01100184ba03a7b9-d9dfa103-a1be-4fe4-8684-71b10d61c636-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-11-27T17:39:39.074Z
    SkQKV0jIj
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
      94.234.97.248
    
     SkQKV0jIj
     2022-11-27T17:39:39.033Z
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/SkQKV0jIj
     /envelopes/HkpWMCoUj
   
    
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/SkQKV0jIj
     Alexander
     Jansson
     94.234.97.248
   
  
   
    signature.created
    2022-11-27T17:41:46.073Z
    ByCWzCsLi.21e4b85f-22cb-44ed-a609-5116bfdd34d1
    
     ByCWzCsLi.21e4b85f-22cb-44ed-a609-5116bfdd34d1
     /envelopes/HkpWMCoUj/documents/ByCWzCsLi/signatures/ByCWzCsLi.21e4b85f-22cb-44ed-a609-5116bfdd34d1
     /envelopes/HkpWMCoUj/documents/ByCWzCsLi
     
      /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/SkQKV0jIj
      ALEXANDER
      JANSSON
      1983/12/05
      198312059077
    
     signed
     bankid-se
     ALEXANDER
     JANSSON
     1983/12/05
     94.234.97.248
     
      ByCWzCsLi
      b1960e30-b49b-4510-9a47-100a38a2e782
      true
      2022-11-27T17:41:44.963Z
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       /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/SkQKV0jIj
       ALEXANDER
       JANSSON
       alexander@cbfonder.se
       198312059077
       1983/12/05
       94.234.97.248
     
    
     198312059077
     2022-11-27T17:41:44.963Z
   
    
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/SkQKV0jIj
     ALEXANDER
     JANSSON
   
  
   
    notification.sent
    2022-11-27T17:41:46.421Z
    rygGvWQbDs
    
     rygGvWQbDs
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/SJiRE0iLj
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/SJiRE0iLj/notifications/rygGvWQbDs
     Dokument att signera
     per.fridolin@bdo.se
     2022-11-27T17:41:46.257Z
     01100184ba2e48be-7f5d9ed2-d0d4-46d9-8a46-6cc87442ebe2-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-11-28T16:38:44.150Z
    SJiRE0iLj
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.56
      217.119.170.26
    
     SJiRE0iLj
     2022-11-28T16:38:44.106Z
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/SJiRE0iLj
     /envelopes/HkpWMCoUj
   
    
     /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/SJiRE0iLj
     Per
     Fridolin
     217.119.170.26
   
  
   
    signature.created
    2022-11-29T12:51:28.018Z
    ByCWzCsLi.135f1492-a7f0-4440-92ed-2b25c2f968d5
    
     ByCWzCsLi.135f1492-a7f0-4440-92ed-2b25c2f968d5
     /envelopes/HkpWMCoUj/documents/ByCWzCsLi/signatures/ByCWzCsLi.135f1492-a7f0-4440-92ed-2b25c2f968d5
     /envelopes/HkpWMCoUj/documents/ByCWzCsLi
     
      /envelopes/HkpWMCoUj/recipients/SJiRE0iLj
      PER ANDERS
      FRIDOLIN
      1964/09/15
      196409150577
    
     signed
     bankid-se
     PER ANDERS
     FRIDOLIN
     1964/09/15
     88.131.215.24
     
      ByCWzCsLi
      0c7327dd-4902-4ae2-a034-28986b537e02
      true
      2022-11-29T12:51:27.416Z
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