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Tillgångar under  
administration

 19,2 
Mdr kr

Intäkter 

189,1 
Mkr

Resultat per aktie
 

57,6 kr 

Tillgångar under  
förvaltning med  

årligt arvode

1,5 Mdr kr

Börsvärde

716 Mkr

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner 
med entreprenörer och tillväxtbolag som största kundgrupp. Affärsverksamheten är 
indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking med fokus på 
lösningar som anpassas efter varje kunds finansiella behov.

Mangold grundades år 2000 och har sedan dess gått från den lilla uppstickaren 
i branschen till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom flera av sina 
tjänsteområden. Som finansiell partner bidrar Mangold till bolagens utveckling och 
därmed även tilll innovation, värden och arbetstillfällen i Sverige.

Inom Investment Banking är Mangold en av de större aktörerna av 
finansiella tjänster för bolag på de mindre marknadsplatserna i 
Sverige; NGM, Spotlight och Nasdaq First North Growth Market 
och är därtill en av de mest transaktionsintensiva aktörerna.

Private Banking erbjuder kapitalförvaltning i kombination med 
rådgivning. Kapitalrådgivningen arbetar med placeringsbeslut, 
pensions- och trygghetsfrågor utifrån kundens behov.

Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och 
bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 
Bolaget är derivatmedlem på Nasdaq Stockholm samt clearingmedlem och 
emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold Fondkommission 
medlem i branschorganisationerna SwedSec och Föreningen Svensk 
Värdepappersmarknad.

Mangold har omkring 70 anställda med kontor i Stockholm och Malmö. Mangolds 
aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2012.

Om Mangold2020 i siffror

Entreprenörernas 
bästa finansiella 

partner

Rörelseresultat

+126%

Siffrorna avser helåret 2020/per den 31 december

Börsnoterades 
2012

Grundades 
2000

Transaktioner

+63%

Föreslagen utdelning 

17,3
kr/aktie
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Uppföljning mot finansiella mål
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Vi erbjuder anpassade finansiella lösningar och 
hanterar risker och transaktioner på ett sätt 
som upplevs ansvarsfullt och engagerat. Vi 
vill bidra till samhällets utveckling och ge våra 
 aktieägare en konkurrenskraftig avkastning.

2020 Mål

Tillväxt 25% 15%

Rörelsemarginal 18% 25%

Återkommande 
intäkter 36% 50%

Mangolds finansiella mål 

Tillväxten ska i genomsnitt vara  

15 procent per år

Rörelsemarginalen ska i  genomsnitt vara 

25 procent över en konjukturcykel

De återkommande intäkterna ska uppgå till 
50 procent av kostnaderna före bonus

Måluppfyllelse 2020

Finansiella mål Finansiell historik
2010–2020

Rörelseresultat
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Historisk tidslinje

Mangold grundades 2000 främst inriktat på Corporate Finance. 
 Bolaget har sedan dess vuxit till en fondkommissionär med ett brett 
utbud av tjänster för både företag, institutioner och  privatpersoner.

grundas

Nordnet köper 15%  
av Mangold

Corporate Finance 
etableras

Market Making
etableras

Trader Fondkommission 
förvärvas och blir basen för 

Värdepappershandel

Regionalkontor i 
Malmö etableras

Private 
 Banking bildas

Mangold Insight 
lanseras

Mangold noteras på 
Nasdaq First North 

Premier

Investment Banking 
bildas

Förvärv

Förvärv

Förvärv

Förvärv

Tillstånd i Finland och Norge

Lanserar 
emissionstjänster

Bolagets anställda köper 
Nordnets andel

Per-Anders Tammerlöv 
tillträder som VD

Förvärv Mangold KF

VIKTIGA ÅRTAL

Intäkter över 
50Mkr

Intäkter över 
100Mkr

Intäkter över 
150Mkr

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Under 2020 ställdes mycket på sin spets – alltifrån hur vi 
lever våra liv till marknadsutvecklingen. Veckorna i mars 
när börsen rasade och smittspridningen blev ett faktum i 
Sverige var det svårt att se hur framtiden skulle utvecklas 
och vi initierade ett kraftigt besparingspaket. Nästan 40 tjänster berördes, utvecklingsprojekt sattes 
på is och företagets alla kostnader sågs över. 

Vi trodde inte då att året skulle utvecklas till det starkaste någonsin för bolaget. Det är egentligen 
ofattbart men såklart fantastiskt roligt. Vi avslutade året med rekordsiffror, en nästan återställd 
personalstyrka och ett bra tempo inom affärsutveckling. Vårt resultat steg med hela 126 procent, 
intäkterna med 24 procent och antal transaktioner med 63 procent. Den lönsamhet vi kan visa upp 
för 2020 är jag både mycket stolt över och ödmjuk inför.

Vi är tacksamma att våra medarbetare kämpat hårt och att vi, likt de flesta i finansbranschen, fått 
hjälp på vägen av de stödpaket som givit skjuts åt världens börser och ökat investeringsviljan. Vi 
fick flera uppdrag från bolag som nyttjade det rådande läget för att ta in kapital och utveckla sin 
verksamhet. Även bland privatkunderna såg vi en kraftigt ökad aktivitet från mitten av året. Inom vår 
värdepappershandel slog vi transaktionsrekord månad efter månad under hösten med högt tryck på 
både blockaffärer, utlåning och förvaltningsaffärer.

De omskakade omständigheter som vi stått inför det här året har tvingat oss att tänka i större banor 
och se på oss själva och vår omvärld i andra perspektiv. För oss på Mangold har det inneburit att 
vi riktat in oss mer på att få vår verksamhet i en ännu mer hållbar riktning. Allt i från personalens 
välbefinnande till att bidra till samhällets utsatta, men också med hänsyn till klimatet. Det har blivit 
tydligt för oss att det finns saker vi tar för givet som som faktiskt kan ryckas ifrån oss. Vi bör därför ta 
mer aktiva och genomtänkta beslut för att jorden ska finnas kvar även för kommande generationer. 
Därför har vi räknat ut vårt klimatavtryck i den egna verksamheten och kompenserat till fullo för det. 
Utifrån bland annat elförbrukning, uppvärmning, och resor, har vi räknat ut hur många ton koldioxid 
vi släppt ut under året och kompenserar för det genom att plantera träd. 

Även framöver vill vi klimatkompensera och arbeta för att minska vårt klimatavtryck ytterligare. 
Därför ser vi bland annat över inköp- och affärsprocesser, hur vi reser och konsumerar för att i alla 
led göra mer för klimatet. Även om vi är en litet företag i branschen så har vi möjlighet att påverka 
samhället genom vilka uppdrag vi väljer och vad vi gör för investeringar. Vårt segment Investment 
Banking har en ökande andel uppdrag från bolag inom Green Tech, Clean Tech och Life Science, 
branscher med tydligt hållbarhetsfokus och med affärsidéer som ofta bygger på innovativa 

“Jag är mycket nöjd med att vi 
kunde avsluta det här turbulenta 
året med rekordsiffror och är 
både stolt och ödmjuk inför den 
lönsamhet vi visar upp.” 

möjligheter att lösa morgondagens utmaningar. Inom Private Banking har vi under året lagt en 
policy för vår portföljförvaltning där vi listat investeringar vi exkluderar utifrån hållbarhetsaspekten. 
De bolag vi är delägare i kan vi också ställa krav på och inspirera till att bedriva en mer hållbar 
verksamhet. Bland annat följde vårt intressebolag Resscapital i våra fotspår och klimatkompenserade 
för sin verksamhet. 

Vi ser att våra kunder och investerare visar ett ökat intresse för hållbarhet och här vill vi göra mer för 
att underlätta för dem att ta hållbara investeringsbeslut och vi vill vara en utbildande aktör vad gäller 
hållbart sparande. Våra intressebolag, som erbjuder icke börskorrelerade investeringsmöjligheter, 
är bra alternativ att rekommendera för sparare som önskar diversifiering och långsiktighet i sina 
investeringar. Även Nowonomics, som vi är delägare i, har en affärsidé för enkelt och hållbart 
vardagssparande genom sin app Nowo. Vi tycker också att det var roligt att vi i början av året höll 
i ett par utbildande kvällar kring pension, som vi arrangerade med det kvinnliga investerar- och 
entreprenörsnätverket Feminvest. Att bidra med kunskap och öka intresset för pensionen är för oss 
en viktig hållbarhetsfråga, och inte minst en jämställdhetsfråga. 

Liksom resten av branschen berörs också vi av de 
förändringar på hållbarhetsområdet som börjar gälla under 
2021 i och med EU:s Disclosureförordning. Som finansiellt 
institut kommer krav på oss att vara transparenta för att 
kunder, investerare och allmänhet ska kunna ha en god bild 
av det hållbarhetsarbete vi bedriver. Under året har vi börjat 
se över regelverket för att veta hur vi ska anpassa oss och 
hur reglerna kommer att påverka oss.

Vi strävar också efter att bli en mer hållbar arbetsgivare. Vi är stolta över det resultat vår årliga 
medarbetarundersökning visade under 2020 – våra medarbetares engagemang, nöjdhet och lojalitet 
ökade för ytterligare ett år i rad - men vi kan göra mer. Vi vill fortsätta stärka vår arbetskultur och 
prioritera ökad kompetensutveckling och fler personalvårdande aktiviteter. 

Vi hade från början planerat en stor och minnesvärd 20-årsfest för Mangold under 2020. Nu får vi 
istället minnas ett rörigt jubileumsår när ingenting var som vanligt och vi stötte på motgångar vi inte 
kunnat förutspå. Ändå slog vi rekord på rekord. Vi väntar oss att det normala livet kommer tillbaka 
under 2021 och att det blir ett år då vi tar vara på varandra och vår omvärld genom mer aktiva val. 
Vi räknar också med att fortsätta växa. Vi har de senaste åren sett en trend där fler och fler små och 
medelstora företag börsnoterar sig, växer och utvecklas. I spåren av det ökar också efterfrågan på 
våra tjänster inom finansiell rådgivning. 

CEO
Per-Anders Tammerlöv

“Vi ser ett ökande intresse för 
hållbarhet hos kunder, investerare 
och anställda och vi strävar efter 
en mer hållbar verksamhet. Vi 
vill vara en inspirationskälla för 
omgivningen.” 

VD har ordet
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“När pandemin dramatiskt förändrade 
börsklimatet i början av året och 
en del konkurrenter avvaktade 
utvecklingen, intensifierade 
vi istället försäljnings- och 
marknadsföringsaktiviteterna. Trots 
osäkra marknadsförutsättningarna 
genomförde Mangold Investment 
Banking flera framgångsrika 
kapitalanskaffningar och med stöd av 
börsens återhämtning slutade 2020 
som ett rekordår!” 
Charles Wilken, Head of Investment Banking
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Bortsett från nedgången på börsen under de inledande 
månaderna av 2020 har Mangold Investment Banking sett ett 
rekordstort intresse för aktiemarknadsrelaterade transaktioner 
hos våra kundbolag och investerare. Segmentet har kunnat 
möta den ökade efterfrågan i samband med coronapandemin 
och uppnått goda resultat trots utmaningarna med en 
reducerad personalstyrka och förändrat arbetssätt. Det var 
helt klart ett turbulent år men Mangold Investment Bankings 
medarbetare har visat hög arbetsmoral och bidragit med 
betydelsefulla insatser och tagit tillvara på affärsmöjligheterna 
som kommit upp.

Trots det utmanande marknadsläge som rådde under årets 
första kvartal då oron för spridningen av coronaviruset 
tilltog och gav upphov till extrem volatilitet på marknaden 
bibehöll Mangold Investment Banking ett högt affärstempo. 
Vi agerade finansiell rådgivare och projektledare i flertalet 
företrädesemissioner och riktade emissioner samt i en 
börsintroduktion. Även om förutsättningarna var väsentligt 
sämre än vid normala omständigheter upprätthöll vi samma 
höga standard och noggrannhet i vårt arbete. Många 
konkurrenter i branschen stramade åt sina verksamheter 

inom Investment Banking, men Mangold valde istället att 
accelerera försäljnings- och marknadsambitionerna. Trots 
omständigheterna som rådde ökade Mangold Investment 
Bankings intäkter med 13 procent för det första kvartalet 
jämfört med föregående år. Av bolagets totala rörelseintäkter 
för perioden stod Investment Banking för 68 procent.

Under årets andra kvartal, när marknaden började återhämta 
sig och aptiten för att resa kapital ökade, stod segmentet 
redo att möta den ökade efterfrågan för våra tjänster. 
Centralbanksstimulanserna som började rullas ut gjorde att 
återhämtningen gick snabbare än väntat och affärsaktiviteten 
var mycket hög. Under perioden var Mangold finansiell 
rådgivare i ett tiotal emissioner där i stort sett samtliga 

fulltecknades eller övertecknades kraftigt. Intäkterna för 
Investment Banking var rekordhöga med en 90-procentig 
uppgång jämfört med samma kvartal föregående år. Mangolds 
intäkter var de högsta någonsin för ett kvartal i bolagets 
tjugoåriga historia.

Under årets tredje kvartal fortsatte stödpaketen världen 
över att stärka efterfrågan på våra tjänster, samtidigt som 
positiva signaler om kommande vaccin mildrade marknadens 
farhågor om ökad volatilitet. Investment Banking visade en 
intäktsökning på 30 procent jämfört med föregående år. 
Investment Banking stod för 76 procent av bolagets totala 
intäkter under kvartalet.

Även det fjärde kvartalet fortsatte i samma anda med en 
stark utveckling inom framför allt ECM-verksamheten (Equity 
Capital Markets). Under helåret har Mangold rest kapital till 
företag om totalt 2,4 miljarder inom ECM-verksamheten .

Mangold Investment Banking fortsätter att aktivt arbeta 
med att inkludera teckningsoptioner i merparten av de 
kapitalanskaffningar vi genomför. Teckningsoptioner är en 
möjlighet för bolag, att vid ett senare tillfälle, anskaffa mer 
kapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Investment 
Banking knyter på det här sättet till sig kunder för långsiktiga 
samarbeten.

Avdelningen kommer även, utöver alla nya uppdrag som ska 
genomföras under 2021, ha mycket arbete framför sig med 
inlösen av teckningsoptionsprogram åt såväl befintliga som 
nya kunder.

Även om året präglats av en stark efterfrågan för 
kapitalanskaffningar så har Investment Banking också haft 
en kraftig tillväxt i återkommande intäkter från våra löpande 
uppdrag. Totala antalet uppdrag till företagskunder med 
löpande tjänster uppgick till 173 stycken vid årsskiftet 
jämfört med 146 stycken föregående år. Slår man ut den 
siffran på antal börsnoterade svenska bolag motsvarar det 
en marknadsandel om 20 procent. Det är främst Mangolds 
uppdragsanalystjänst Mangold Insight som ligger bakom 
ökningen av löpande uppdrag. Analystjänsten lanserades i 
början av 2019 och har sedan dess vuxit kraftigt. Vid årsskiftet 
2020/2021 bevakade Mangold Insight 40 bolag, jämfört med 
17 vid utgången av 2019. 

Avdelningen Certified Advisers antal kunder har ökat under 
året. Totalt har avdelningens rådgivande tjänster Certified 
Adviser, Qualified Adviser och Mentor för bolag med aktier 
på Nasdaq First North, Spotlight Stock Market och Nordic 
Growth Market ökat till 52 under 2020 från 46 stycken 2019.

Investment Banking
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Mangold Investment Banking - Årliga Intäkter

Totala intäkter, Mkr Marginaler, %

Provisionsnetto återkommande intäkter Övriga rörelseintäkter Resultatmarginal

Provisionsnetto Täckningsbidragsmarginal

Hållbarhetsprofilering 
Flertalet av de bolag som Mangold Investment 
Banking är rådgivare till och genomför uppdrag 
för är verksamma inom grön teknik, medicinteknik, 
läkemedelsforskning och återvinning där 
affärsidéerna bygger på innovativa möjligheter att 
lösa morgondagens utmaningar. Majoriteten av våra 
kundbolag har en grön profil och vi har under året 
fördjupat diskussionen kring hur vi väljer ut bolag 
utifrån ett etiskt och hållbart perspektiv. Vi tycker 
att det är både engagerande och viktigt att arbeta 
med bolag som bidrar till en grönare planet och en 
positiv samhällsutveckling.

Många kundbolag är 
verksamma inom grön 
teknik, Life Science,

och återvinning

65 

löpande uppdrag 
inom likviditets-

garanti

230 

genomförda
transaktioner i Euroclear

Sweden

Mangold agerar emissionsgarant i egna och andras företrädesemissioner. 
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Mangold Investment Banking erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster för små och 
medelstora noterade bolag och privata tillväxtbolag. Investment Banking fungerar som 
rådgivare, och projektledare i samband med aktiemarknadsrelaterade transaktioner och bistår 
också sina kunder med rådgivning vid olika typer av företagsöverlåtelser som förvärv, fusioner 
och avyttringar. Mangold åtar sig även uppdrag med tjänster som löper under längre tid som 
likviditetsgarantiuppdrag, åtaganden på Mangoldlistan och rådgivarrollerna Certified Adviser, 
Qualified Adviser, Merkur Adviser och Mentor till bolag på Nasdaq First North Growth Market, 
Spotlight Market, Merkur Market och Nordic Growth Market Nordic SME. Även Mangold Insights 
uppdragsanalyser räknas som löpande tjänster. Den geografiska marknaden för Investment 
Banking är primärt Sverige och till viss del övriga Norden. Mangold Investment Banking är idag 
en framstående och mångsidig finansiell aktör. Vårt  breda erbjudande genererar synergier 
mellan de olika tjänsteområdena och skapar stabila återkommande intäkter samt långsiktiga 
kundrelationer. Tjänsterna som erbjuds skapar värde för entreprenörer och investerare, vilket 
möjliggör tillväxt i stort.

Corporate Finance

Mangold erbjuder rådgivning i samband med 
aktiemarknadsrelaterade transaktioner som börsintroduktioner, 
nyemissioner, företagsobligationer och annan lånefinansiering. 
Corporate Finance erbjuder också rpdgivning vid olika typer av 
förvärv, fusioner och avyttringar av såväl noterade som privata 
bolag, liksom utköp av noterade bolag. Mangold har även kompetens 
i frågor som incitamentsprogram, värderingsutlåtanden och annan 
strategisk utvärdering. Mangold åtar sig också att sätta samman och 
att medverka själv i emissionsgarantikonsortier eller som investerare 
i samband med publika kapitalanskaffningar. 

Emissionstjänster 

Mangold är ett av marknadens ledande emissionsinstitut och bistår 
bolag med rådgivning och projektledning i samband med de flesta 
företagshändelser på såväl aktiesidan som på räntesidan. Mangold 
arbetar med emittenter på Nasdaq Stockholm, Nordic Growth 
Market, Spotlight Stock Market samt onoterade bolag. Tjänsterna 
omfattar alla typer av finansiella instrument och hela eller delar av 
genomförandet: prospekt, framtagande av anmälningssedlar och 
tidsplaner, genomgång av beslutsunderlag och pressmeddelanden 
samt koordinering mellan övriga berörda parter i transaktionen, 
såsom andra rådgivare, Bolagsverket, Finansinspektionen och 
Euroclear Sweden.

Market Making

Mangold agerar som likviditetsgarant på marknaderna Nasdaq, 
Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market, vilka förespråkar 
likviditetsgaranti för samtliga av deras noterade bolag. Genom en 
ansvarig handlare på Mangold säkerställs en specifik spread och 
garanterad minimivolym. Mangold organiserar även handel med 
värdepapper på Mangoldlistan för publika bolag vars aktier är 
onoterade. Mangold kan även organisera handel i andra finansiella 
instrument. 

Certified Adviser,  Mentor, Qualified  Adviser och Merkur 
Adviser

Mangold agerar som Certified Adviser, Mentor, Qualified Adviser 
och Merkur Adviser för bolag med aktier på handelsplatserna 
First North Growth Market, Nordic Growth Market Nordic SME, 
Spotlight Stock Market och Merkur Market. Till skillnad från den 
reglerade marknaden så måste bolag noterade på börserna First 
North Growth Market samt Nordic Growth Market Nordic SME ha 
en kvalificerad rådgivare. För bolag på First North Growth Market 
heter tjänsten Certified Adviser och innebär att Mangold handleder 
bolaget genom ansökningsprocessen och säkerställer att bolaget 
uppfyller de krav som finns för att ha aktier upptagna till handel. 
På Nordic Growth Market Nordic SME heter tjänsten Mentor och 
innebär att Mangold är behjälplig i aktiemarknadsrelaterade frågor 
under de två första åren som kundens aktier är listade på Nordic 
Growth Market Nordic SME. För bolag med aktier på Spotlight Stock 
Market kan Mangold agera Qualified Adviser vilket förpliktigar att 
ge stöd till bolaget och löpande säkerställa att regler och krav från 
handelsplatsen uppfylls. I Merkur Adviser-rollen agerar Mangold 
rådgivare vid ansökningsprocessen till den norska marknadsplatsen 
Merkur Market.

Mangold Insight

Mangolds analystjänst Mangold Insight syftar till att ge nya 
investerarperspektiv och få upp marknadens ögon för små och 
medelstora tillväxtbolag. Analyserna publiceras på Mangold Insights 
webbplats https://insight.mangold.se och som pressmeddelanden till 
marknaden. Mangold Insight arrangerar också investerardagar och 
investerarträffar. Analystjänsten lanserades i januari 2019.
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“Ingen kan sticka under stol med 
att det var tufft under våren 2020. 
Vi hade en uppförsbacke med 
volatila marknader och svårigheter 
att träffa kunder som vanligt. Trots 
oddsen emot oss har vi kämpat 
på bra och jag är väldigt nöjd med 
att Private Bankings resultat per 
anställd har ökat drygt 30 procent!”
Alexander Marsh, Head of Private Banking 



22. Mangold Årsredovisning 2020 Mangold Årsredovisning 2020 23.

Året 2020 kan summeras som mycket positivt för Mangold 
Private Banking trots utmaningarna med nedstängda samhällen, 
begränsade möjligheter att träffa kunder och en svåranalyserad 
aktiemarknad. Aktiviteten inom aktiehandeln slutade på 
rekordnivåer i antal avslut och volym. Vår diskretionära 
förvaltning såg mycket små utflöden trots chocken i våras, 
speciellt inom räntemarknaden, och avkastningen återhämtade 
sig under hösten. Inom Kapitalrådgivningen lyckades vi på ett 
snabbt sätt anpassa oss till den nya verkligheten och med hjälp 
av digitala verktyg tappade vi inte kontakten med våra kunder.

Aktiviteten inom vår värdepappershandel ökade kraftigt 
under andra halvåret där dagsnittet i avslut var 85 procent 
högre jämfört med föregående år. Aktiehandeln som vi bedrev 
under året på Nasdaq Stockholm ökade med 34 procent till 
4,2 miljarder kronor från 3,2 miljarder kronor under 2019. 
Utlåningen via kreditportföljen ökade med 21 procent till en ny 
rekordnivå om 183 miljoner kronor. Vi har under hösten haft ett 

högt tryck på både blockaffärer, krediter, valutaväxlingar och 
förvaltningsaffärer. Antal depåkunder var vid årets utgång 11 
358 stycken, en ökning med 11 procent.

Inom vår förvaltning kunde vi under våren se att de diskretionära 
mandaten var mindre känsliga för utflöden jämfört med fonder, 
där till exempel många räntefonder fick stängas. Våra portföljer 
påverkades också men återhämtade sig under hösten. Fördelen 
med ett disktretionärt mandat är att portföljförvaltaren inte 
behöver sälja av underliggande tillgångar vid utflöden. Kunden 
äger inte en andel av fonden utan direktäger underliggande 
instrument.

Kapitalrådgivningens arbete präglades i stort av pandemin under 
året. Tack vare en snabb omställning till digitala kundmöten och 
trots en minskning av personalstyrkan lyckades avdelningen 
behålla sina intäkter, vilket slog igenom positivt på resultatet. 
Andelen återkommande intäkter fortsatte att öka i linje med 
tillväxtmålen vilket ligger i fokus även framåt. Avdelningen ser 
fram emot ett ljusare 2021 och har anpassat sitt sätt att arbeta 
efter pandemin då möjligheten att träffa kunder även framöver 
kommer att vara begränsad. 

Private Banking Relationen med våra anknuta ombud har inte påverkats av 
pandemin. Vi har en mogen IT-struktur och det var en smidig 
process att övergå till distansmöten med kunder. Mangold 
hade vid årsskiftet tio stycken anknutna ombud och fyra nya 
tillkommer i början av 2021. 

Förvaltningen
2020 kan sammanfattas som ett år där marknadsanalys, 
förvaltningsstruktur, underliggande värdepapper och emittenter 
sattes under press och genomgick ett riktigt stresstest. Med 
ödmjukhet konstaterar vi att förvaltningen klarade testet och vi 
har dragit många lärdomar inför framtiden. 

Våren 2020 erbjöd en överraskande volatil marknad även för 
Mangolds diskretionära kapitalförvaltning. Stockholmsbörsen 
tappade som mest 32,6 procent under 22 handelsdagar med 
start den 20 februari. På kreditmarknaden stängde många 
räntefonder för uttag då värderingarna blev otillförlitliga. Även 
Mangolds räntebärande förvaltning - byggd på direktägande 
i obligationer utgivna av företrädelsevis svenska börsbolag – 
påverkades av marknadsrörelserna och även om de skillnader 

som rådde mellan köp- och säljkurser skapade många 
köptillfällen blev våren sammantaget en krävande erfarenhet. 

Sommaren och hösten innebar ett entydigt arbete att återskapa 
kapital, med en reserverad tilltro till att kapitalmarknaderna 
skulle återgå till normalitet. Den räntebärande förvaltningen 
som går under samlingsnamnet Aktiv Ränta återtog 3,6 procent 
under det andra kvartalet, 4,5 procent under det tredje kvartalet 
och 3,3 procent under det fjärde kvartalet. 

För att tillvarata de möjligheter som aktiemarknaden erbjöd 
efter vårens kraftiga nedgång startade Mangolds diskretionära 
kapitalförvaltning en ny förvaltningsportfölj: Temaportföljen, 
med syfte att ta tillvara på olika marknadstrender. 
Coronapandemin fick utgöra det första temat för portföljen 
med investeringar i bolag och sektorer i medvind av de rådande 
omständigheterna. Temaportföljen avkastade 13,1 procent från 
start den 11 maj fram till årsskiftet. 

Den diskretionära kapitalförvaltningens tre väldiversifierade 
fondportföljer avslutade samtliga året på plus. Vår 
Högriskportfölj steg 3,3 procent, Medelriskportföljen ökade 
0,2 procent och Lågriskportföljen var upp 0,8 procent. 
Portföljerna är anpassade för att kunna hantera olika riskprofiler, 
depåstrukturer och insättningar inklusive månadsparande, och 
samtliga portföljer återbetalar all tredjepartsersättning från 
underliggande fondbolagen till investerarna.

Sammantaget hade Mangold vid årsskiftet 1,5 miljarder kronor 
under kapitalförvaltning med återkommande intäkter vilket 
är en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Våra 
kompetenta rådgivare inom Kapitalrådgivning och Distribution 
samt goda samarbeten med ombud och partners har, trots en 
skakigt första halvår, skapat goda förutsättningar för tillväxt. 
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Digitalisering och produktutveckling 
Private Banking har utnyttjat året till att investera i 
digitalisering för att förbättra kvaliteten för våra slutkunder. 
Ett resultat av det arbetet är ett nytt portföljhanteringssystem 
som kommer att implementeras under början av 2021. Genom 
en förstärkt produktstyrningsprocess har vi även utvecklat och 
förfinat vårt produktutbud för att på bästa sätt skapa värde 
utifrån våra kunders behov. 

Produkterbjudandet har breddats och utvecklats med 
fokus på portföljförvaltning och vi hade vid årets slut nio 
diskretionära portföljer bestående av obligationer, aktier 
och absolutavkastande tillgångar. Samtidigt har vi med fokus 
på kundnytta slutat distribuera komplexa produkter såsom 
strukturerade finansiella produkter.

Under året lanserade vi bland annat en ny innovativ 
aktieportfölj med ett tema som förändras utifrån 
marknadsläget. Vi lanserade också en absolut avkastande 
diskretionär portfölj med syfte att vara okorrelerad mot aktier 
och räntor. 

I slutet av året lanserade vi även en Special Clients-lösning för 
skräddarsydda portföljer till förmögna kunder och stiftelser. Vi 
kommer framöver förfina och utveckla erbjudandet ytterligare.  

Inom Kapitalrådgivningens Pension & Försäkring 
så anslöt sig Mangold i december 2020 till 
försäkringsförmedlarorganisationen Tydliga. Medlemskapet 
i Tydliga är av stor vikt för Mangold då vi som en liten 

försäkringsaktör får ta del av en stor organisations redan 
upphandlade produkter och tjänster. Vi ser stora möjligheter 
att utveckla försäkringsaffären under 2021, framför allt inom 
kapitalförsäkringsområdet där vi erbjuder en unik möjlighet för 
kunden att ha onoterade aktier inom försäkringen. 

Vi ingick även avtal med försäkringsförmedlaren Kaptena 
under året. Kaptena värderar onoterade värdepapper och 
har utvecklat en ägarform för dessa som fungerar som 
en depåförsäkring med avkastningsskatt istället för en 
kapitalvinstskatt. 
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Mangold Private Banking erbjuder kapitalförvaltning i 
kombination med rådgivning för företag, institutioner och 
privatpersoner. Den största kundgruppen är entreprenörer 
och verksamheten har riktat in sig på helhetserbjudande med 
skräddarsydd förvaltning efter kundens behov, förutsättningar 
och mål. 

Kapitalrådgivning
Våra kunder får en personlig rådgivare som analyserar, 
rådgör och ger löpande kommunikation kring strategier, 
portföljallokeringar och enskilda värdepapper. Mangold Private 
Banking kan även erbjuda samma förvaltningsmöjligheter för 
tjänstepension som för privat förmögenhet. Hos Mangold kan 
företag samla sitt pensionskapital och vi ger företaget och de 
anställda en komplett nulägesbild, en relevant prognos samt en 
realistisk och strategisk plan. Våra depåer erbjuder en öppen och 
flexibel arkitektur. De är tillgängliga oavsett skattemiljö och kan 
därmed även användas inom ramen för Investeringssparkonto 
(ISK), Kapitalförsäkring, Pensionsförsäkring och 
Tjänstepensionsförsäkring.

Aktiehandel
Som kund hos Mangold Private Banking kan du handla 
med aktier, aktierelaterade instrument och derivat via 
handelssystemet Mangold Trader, webbhandelstjänsten 
Mangold Online samt genom personlig service av mäklare. 
Mangold Fondkommission är medlem på Nasdaq Stockholm, 
Nasdaq Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth 
Market. Genom våra mäklare kan kunder dessutom nå flertalet 
av världens största börser. 

Kapitalförvaltning 
Vår förvaltning erbjuder diskretionära mandat istället för fonder. 
Det ger oss en bra flexibilitet då förvaltningen inte är inlåst i 
en fondstruktur, utan handel kan ske i direktägda värdepapper. 
Vi kan också vara snabbfotade och ta tillvara på trender eller 
investeringsmöjligheter som dyker upp.  Till exempel startade vi 
upp en portfölj med aktier med coronatema Vi har i dagsläget 
nio olika portföljer med lite olika inriktning. 

Tjänster inom Private Banking

13,1
PROCENT

i avkastning för 
Temaportföljen sedan 

start 

Våra portföljer

Absolut Avkastande portföljen

Portföljen består av underliggande tillgångar 
med målsättning att leverera avkastning oavsett 
börsklimat. Förvaltningen blandar olika typer 
av avkastningsstrategier för att uppnå en låg 
korrelation med aktiemarknaden och en hög 
riskjusterad avkastning över tid. Då många av 
investeringsstrategierna inte finns i Sverige är en del 
värdepapper i utländsk valuta och innebär därmed 
en viss valutarisk.

Högutdelande Aktieportföljen

Den här portföljen har ett direktägande i 
högutdelande börsnoterade nordiska storbolag med 
starka balansräkningar och välkända varumärken. 
Den har omkring 20 aktier, där de med bäst 
förutsättningar överviktas. Därutöver kan också 
mindre, men intressanta bolag läggas in.

Fondportföljer

Våra fondportföljer har tre olika riskprofiler – låg, 
mellan och hög – och därmed olika sammansättning 
av aktie-, hedge- och räntefonder. De här portföljerna 
är även anpassade för småsparare. De går att koppla 
till ett månadssparande eller enskilda investeringar 
och går att ha på vanlig depå, investeringssparkonto, 
pensions- eller kapitalförsäkring.

Stiftelseportföljen

Stiftelseportföljen riktar sig främst till ägare av 
mindre riskvilligt kapital som exempelvis stiftelser, 
eller för pensionsavsättningar. Portföljen har, enligt 
normalfördelningen, en tredjedel av innehavet i 
vardera aktier, hedgefonder och räntepapper med 
syftet att skapa stabil avkastning till låg risk.
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Aktiv Ränta 3 och 4

Aktiv Ränta 3 och 4 är våra rena ränteportföljer, 
med två olika risknivåer. De innehåller direktägda 
företagsobligationer inom olika sektorer och med 
olika räntestruktur, främst rörliga och attraktiva 
kupongräntor med korta löptider, utgivna av börsbolag 
och andra kreditvärdiga emittenter. Vikten i varje 
enskilt värdepapper ligger mellan 8 och 10 procent 
och det totala antalet emittenter som bevakas är 
runt 30 stycken, av vilka de individuella portföljerna i 
varierande utsträckning är investerade i.

Temaportföljen

Förvaltningen av den här portföljen följer 
teknikutveckling, ekonomiska förändringar och 
samhällsförändringar med ett gemensamt tema 
som utvärderas och anpassas regelbundet för att 
generera avkastning. Viktningen för ett enskilt 
innehav ska vara högst 10 procent och det ska 
finnas 15 till 30 individuella innehav för att 
diversifiera risken i portföljen.
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 anknutna ombud
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Contents

Våra medarbetares engagemang, erfarenhet och kompetens 
bidrar till företagets framgång och därför värnar vi om 
dem. Tillsammans formar vi ett bolag som sätter stark 
affärsetik, ledarskap, jämställdhet och mångfald högt på 
prioriteringslistan. Vi har en företagskultur som präglas av korta 
beslutsvägar, flexibilitet och nytänkande. Företagskulturen 
bidrar till en obyråkratisk organisation som främjar lagarbete 
och initiativtagande och där den enskilde medarbetaren 
har möjlighet till ett betydande enskilt ansvar. Vi tror på att 
uppmuntra och belöna individen baserat på resultat, och vi 
tycker att den viktigaste delen i ledarskapet är att se människor 
växa.

Inkluderande arbetsplats
Mangold tolererar inte diskriminering och behandlar alla lika 
oavsett könstillhörighet, etnicitet, funktionsnedsättning, 
ålder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. 
Vi jobbar på olika sätt för att öka andelen kvinnor i företaget. 
Vi tror att ökad jämställdhet inte bara höjer engagemanget 
hos medarbetarna utan även ger långsiktiga vinster, både för 
företaget och utifrån ett samhällsperspektiv.

Bra förmåner
Mangold erbjuder individuella löner och har ett unikt 
försäkringspaket där våra medarbetare bland annat kan placera 
sin tjänstepension i alla typer av finansiella instrument. Vi 
erbjuder också personalförmåner via Benify, ett generöst 
friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme i veckan. Motion och 
hälsa är något vi värdesätter högt på företaget och vi anordnar 
kontinuerligt aktiviteter för våra anställa. Under hösten 2020 
hade vi en hälsovecka med en stegräknartävling där målet 
var att alla anställda i snitt skulle gå 10 000 steg om dagen 
och vi skänkte samtidigt ett bidrag till Hand in Hands Run for 
Change. De senaste åren har vi också haft en yogainstruktör 
som kommer till oss en gång i veckan och håller en timmes pass 
med alla intresserade, men av förklarliga skäl sattes aktiviteten 
på paus under året. Vi anordnar också tävlingar, bland 
annat i golf och padel under 2021 sponsrar vi dessutom ett 
padelcenter och får genom det en padelbana där våra anställda 
kan boka tider.

Personlig utveckling
Att ha kompetenta, engagerade och välmående medarbetare 
är viktigt för oss på Mangold. Våra medarbetare driver 
verksamheten framåt, och vi vill ge dem samma engagemang 
tillbaka. Varje medarbetare erbjuds kontinuerligt individuella 
utvecklingssamtal som fokuserar på framtida utvecklingsplaner. 
Vi uppmuntrar också våra anställda till kontinuerlig fortbildning 
och har därför en utbildningsbudget.

Unga talanger
Mangold rekryterar och utbildar unga talanger i olika delar 
av organisationen för att förbereda dem för olika roller och 
framtida nyckelpositioner på företaget. Inom Mangold gör 
många internkarriär. Under sommarmånaderna tar vi in unga 
studerande talanger för internship och som vi också hoppas ser 
Mangold som en attraktiv arbetsplats efter studierna.

Medelålder

35,7
ÅR

Tack vare  
ett team av drivna  

och engagerade kollegor 
har vi roligt  tillsammans på 

vägen till att nå våra  
individuella och 

 gemensamma mål.

Antal anställda:

70

Medarbetare “Mangold är en spännande 
arbetsplats - bolaget utvecklas och 
växer, samtidigt som det är verksamt 
i en händelserik bransch. Jag lär mig 
nya saker varje dag och får testa 
mina idéer och känna ansvar för 
dem. Jag har också härliga kollegor 
och det värdesätter jag högt!” 
Elin Hultqvist, Business Controller, Accounting
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Engagemangindex

Engagemangindex (0-100) beräknas utifrån tre 
självbedömningsfrågor:

 » Jag försöker alltid göra mitt bästa på jobbet
 » Jag bidrar aktivt med idéer för att förbättra verksamheten
 » Jag är stolt över att arbeta på Mangold

Våra medarbetare har visat en fantastisk kämparanda under det 
tumultartade året 2020. Under de speciella omständigheterna 
har det växt fram ett mer ödmjukt förhållningssätt till att 
stödja och hjälpa varandra. Glädjande kan vi se att vår 
personal trivs, trots ett tungt år med ändrade arbetsrutiner, 
besparingsprogram och personalneddragningar. Vår årliga 
medarbetarundersökning visar ytterligare ett år med ökat 
engagemang, nöjdhet och lojalitet. Undersökningen mäter 
hur engagerade våra medarbetare är och har som syfte att vi 
ständigt ska kunna utvecklas som arbetsplats.

Jämför vi oss med andra aktörer i branschen så har vi som 
arbetsgivare ett riktigt bra betyg. Av vår personal deltog 
89 procent i undersökningen för 2020 genomförd av 
undersökningsföretaget Netigate. Våra medarbetare är 
engagerade, drivna och strävar efter att göra en insats som 
syns och räknas. Resultatet visar även att våra anställda 
känner sig uppskattade och litar på att ledningen gör vad som 
är bäst för Mangold. Vi vill fortsätta stärka vår arbetskultur 
och prioritera våra medarbetare genom bland annat ökad 
kompetensutveckling och fler personalvårdande aktiviteter 
framöver.

På Mangold ser vi att en stark gemensam företagskultur bäddar 
för en effektiv riskhantering och en framgångsrik verksamhet. 
Därför har vi definierat vad vår riskkultur grundar sig på. Det är 
något varje nyanställd får ta del av och något som vi dagligen 
arbetar utifrån. 

Mangolds riskkultur grundar sig på:

Kontrollerat risktagande och sunda affärer

Mangolds verksamhet grundar sig på ett kontrollerat, sunt 
och medvetet risktagande där vi strävar efter långsiktiga och 
lönsamma affärsrelationer. Vårt förhållningssätt är att vara 
tillgängliga, personliga, engagerade och ansvarstagande. En 
viktig del i detta är att lära känna våra kunder samt förstå deras 
verksamhet och behov.

Öppenhet, kommunikation och transparens 

Mangold har en öppen och transparent kultur. Alla synvinklar 
och åsikter behövs för ett genomtänkt beslutsfattande.

Ansvar

Mangolds medarbetare förväntas ta ansvar, både för sitt eget 
arbete och för att hjälpa och stötta kollegor. Vi tar ansvar för 
att lösa problem och lämnar inget oavslutat eller ohanterat.

Integritet

Vårt arbete ska präglas av hög integritet. Vi agerar med 
trovärdighet, professionalitet, respekt och god sed mot 
våra kunder. Vi har nolltolerans mot all form av mutor och 
korruption och är noggranna med att identifiera, lyfta och 
hantera intressekonflikter.

Sunda incitament

På Mangold ska vi ha sunda incitament i arbetet. Vi belönar bra 
affärer som grundar sig på ett sunt risktagande.

Alla anställda är kulturbärare

Mangolds framgång är i hög grad beroende av den uppfattning 
som finns om bolaget hos kunder, anställda och allmänhet. 
Alla medarbetare är ambassadörer för Mangold och ska spegla 
bolagets värderingar och verka för ett gott intryck av Mangold.

0
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Medarbetarengagemang

Våra värderingar

• ansvarstagande
• personliga 
• engagerade 
• tillgängliga

Mangolds riskkultur

89 %
av medarbetarna 
 deltog i under-

sökningen 2020

Medarbetarnöjdhet

Nöjdhetsindex (0-100) visar hur nöjda medarbetarna är och 
beräknas utifrån frågan: 

Jag är generellt sett nöjd med Mangold som arbetsgivare
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Totala växthusgas-
utsläpp

54,73
ton CO₂e

Uppvärmning:
151 898 kWh

Utsläpp från resor:
7,66 ton CO₂e

Kontorsmaterial:

3,10 

ton CO₂e
Klimatkompensation: 

100%

Hållbarhet i siffror

På Mangold agerar vi ansvarsfullt utifrån det förtroende som 
våra kunder, anställda och samarbetspartners givit oss och 
vi strävar efter att aktivt bibehålla och utveckla det på ett 
hållbart sätt. Vi har ett ansvar att bidra till ett hållbart samhälle 
och vi vill även inspirera andra runt omkring oss till att göra 
mer och ta aktiva val för en mer hållbar morgondag. 

Mangolds grundläggande strategi för hållbar utveckling är att 
kombinera affärsnytta, investeringsnytta och samhällsnytta. 
Vi strävar efter att skapa ett så positivt avtryck som möjligt på 
omvärlden. Vi vill bidra till en grönare framtid och en positiv 
samhällsutveckling och ha den visionen integrerad i allt vi gör. 

Hållbarhet är ett brett begrepp och omfattar ett flertal 
områden vilket gestaltas i FN:s 17 hållbarhetsmål. Vår 
definition av hållbarhet bygger på tre ben: ekonomiskt 
ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt 
ansvarstagande.

Ekonomiskt ansvarstagande

Verksamheten ska leva upp till fastställda avkastningskrav 
och därmed ta ansvar inför ägarna att såväl trygga bolagets 
finansiella ställning som att ge avkastning på investerat 
kapital. Därför ser vi det som avgörande att vi är lönsamma, 
resurseffektiva och nytänkande och därmed bidrar till 
samhällets utveckling. Vi måste också vara lyhörda för 
kunder och anställdas förväntningar på oss som företag 
och förstå vikten av att agera ansvarstagande och kunna 
förmedla detta. Genom funktioner i bolaget som Compliance, 
Risk Management, Investeringskommittée, kontinuerlig 
dokumentation, rapportering och uppföljning kan vi ha en 
hållbar produktstyrning samt hållbara distributionskedjor 
genom due dilligence- och on-boarding processer. Mangold 
kommer, som ett finansiellt institut, från och med 2021, även 
omfattas av kraven på transparens i EU:s Disclosureförordning 
(EU) 2019/2088 och ska verka för att investerare, kunder 
och allmänhet har en god bild av det hållbarhetsarbete som 
Mangold bedriver.

Hållbar kapitalförvaltning inom Private Banking

Mangold ska i sin investeringsrådgivning och kapitalförvaltning 
vara etiskt ansvarsfull och samtidigt sträva efter bästa möjliga 
avkastning för sina kunder. En grundläggande förutsättning 
för detta är att göra en noggrann och systematiserad 
genomlysning av de fonder och andra värdepapper som 
Mangold investerar i inom ramen för förvaltningen eller 
ger råd om inom investeringsrådgivning. Under året har 
vi tagit fram en policy för vår portföljförvaltning där vi 
listat vad vi undviker för investeringar i enlighet med FN-
initiativet Principles for Responsible Investing (UNPRI). Det 

innebär att vi undviker investeringar i bolag som bryter mot 
mänskliga rättigheter eller som förknippas med allvarliga 
miljöbrott. Mangold exkluderar även vissa typer av bolag och 
verksamheter enligt nedan punkter. Mangold Private Bankings 
förvaltning ska aldrig investera i eller ge investeringsrådgivning 
kring:

• Företag som producerar eller distribuerar krigsmateriel och vapen 
• Företag som producerar eller distribuerar pornografiskt material 
• Företag där produktion eller distribution av tobaksvaror 

motsvarar mer än 5 procent av omsättningen 
• Företag där produktion eller distribution av alkohol för icke-

medicinskt bruk motsvarar mer än 5 procent av omsättningen 
• Företag där produktion av förbränningskol motsvarar mer än 5 

procent av omsättningen 
• Företag som producerar cannabis för icke-medicinskt bruk 
• Statsobligationer utgivna av länder som allvarligt försummar 

grundläggande sociala och politiska rättigheter eller som är 
föremål för FN:s säkerhetsråds sanktioner 

• Företag som är upptagna på EU:s sanktionslista

Utöver ovan lista är vår förvaltning restriktiv vad gäller 
investeringar i spelbolag.  I portföljförvaltningen är också 
hållbarhetskriterier (ESG score) för underliggande fonder 
viktiga och investeringskommittén lägger in dem i den 
sammanvägda analysen. 

Hållbar urvalsprocess för uppdrag inom  
Investment Banking 

Mangold strävar efter att vara den naturliga 
samarbetspartnern för tillväxtbolag som bidrar till 
ett hållbarare samhälle. Vi erbjuder lösningar inom 
kapitalanskaffning och tjänster till noterade bolag inom 
tillväxtsegmentet och kan på detta sätt bidra med värden 
till bolag inom greentech, medtech, återvinning och andra 
innovativa sektorer som bidrar till en hållbar utveckling.

Mangold exkluderar även vissa typer av bolag och 
verksamheter som vi aktivt väljer att inte samarbeta med inom 
Investment Banking då vi inte anser det vara förenligt med 
våra hållbarhetsambitioner. Detta innebär att Mangold aldrig 
samarbetar med eller genomför kapitalanskaffningsuppdrag för:

• Företag som producerar eller distribuerar krigsmateriel och vapen
• Företag som producerar eller distribuerar pornografiskt material
• Företag där produktion eller distribution tobaksvaror motsvarar 

mer än 5 procent av omsättningen
• Företag där produktion av förbränningskol motsvarar mer än 5 

procent av omsättningen
• Företag som producerar cannabis för icke-medicinskt bruk
• Företag som är upptagna på EU:s sanktionslista

Hållbarhetsarbete

Elförbrukning:
 133 270 kWh 

Sustainability icon by André Luiz from the Noun Project

Jämställd 
arbetsplats:

27% 
kvinnor
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ContentsGod affärsetik 

Våra medarbetare ska känna till och agera utifrån våra 
värderingar och etiska riktlinjer. Under året har vi tagit 
fram ett dokument ”Mangolds Riskkultur” som visar på vår 
gemensamma hållning i frågorna. Läs mer om den på sidan 31.  

Vår verksamhet är beroende inte bara av våra kunder, utan 
även andra intressenter som aktieägare, samarbetspartner och 
tillsynsmyndigheter. Vårt förtroende från dessa är av högsta 
vikt. För att alla medarbetare ska känna till de riktlinjer och 
regler som finns avseende etik, sekretess, intressekonflikter 
och penningtvätt håller Mangold årligen obligatorisk 
utbildning för samtliga inom dessa områden. Mangold har 
nolltolerans mot mutor och korruption och följer Institutet 
mot Mutor:s kod mot korruption i näringslivet.

Som en viktig funktion för att inte missa händelseförlopp eller 
situationer som strider mot Mangolds värderingar, etik och 
policyer eller lagar, har Mangold en visselblåsarfunktion där 
medarbetare anonymt kan rapportera missförhållanden. 

Vi är medlemmar i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad 
(tidigare Svenska Fondhandlareföreningen) Många av våra 
medarbetare behöver dessutom ha en Swedsec-licens, vilket 
innebär att vi stärker kunskap, regelefterlevnad och god etik 
på företaget.

Miljömässigt ansvarstagande

Vi strävar efter att bedriva verksamheten med ett så 
litet avtryck på jordens resurser som möjligt. Företagets 
klimatpåverkan och våra utsläpp kommer främst från 
energikonsumtion, pappersförbrukning och resande. Det 
vill vi minska så gott det går och för 2020 har vi också 
klimatkompenserat för den egna verksamheten. Läs mer om 
det på nästa sida.

Under det här året har dessutom resandet varit rekordlågt på 
grund av omständigheterna med coronapandemin. Vi har inga 
tjänstebilar, våra kontor har en central plats i city och vi har 
till viss del upphandlat förnyelsebar el till våra kontorslokaler. 
Vi strävar mot en minskad pappersanvändning, som till 
exempel övergång till digitala visitkort, samtidigt som vi ökar 
vår pappersåtervinning. Så långt det går undviker vi ämnen 
och material som kan vara skadliga för människor, djur och 
miljön, och vi vill återvinna så mycket som möjligt. Vi ska också 
ta miljöhänsyn i utvecklingen av våra produkter och tjänster 
och vi vill upphandla, stimulera och prioritera utveckling och 
innovationer som bidrar till minskad miljöpåverkan. Mot våra 
samarbetspartner och intressebolag ska vi våga ställa krav, 
men också inspirera, öka förståelsen och kunskapen om 
miljöpåverkan. 

Socialt ansvarstagande 

Vår affärsverksamhet ska vara en del 
i ett välfungerande samhälle och 
vi ska göra ett avtryck som en god 
medborgare. Vi ska arbeta för att ta 
social och etisk hänsyn i utveckling 
av våra produkter och tjänster. Bland 
annat vill vi värna om mångfald och 
jämställdhet. Under året har vi bland 
annat anordnat flera aktiviteter tillsammans 
med det kvinnliga entreprenörs- och investeringsnätverket 
Feminvest. Nätverket är Sveriges största i sitt slag med nära 25 
000 medlemmar och jobbar aktivt för ett mer jämställt ägande 
och samhälle.

Som arbetsgivare jobbar vi aktivt för att säkerställa en hållbar, 
utvecklande, givande och hälsosam arbetsmiljö där våra 
anställda trivs, läs mer om det på sidan 28.

Som företag vill vi också ta ett bredare samhällsansvar och 
samarbetar och stödjer organisationer som aktivt jobbar för en 
bättre omvärld som till exempel minskad fattigdom och ökad 
jämställdhet, bland annat inom socialt entreprenörskap.

Under 2020 gav vi bidrag till organisationen Hand in Hand som 
bekämpar fattigdom med entreprenörskap. Genom utbildning 

och ett stöttande nätverk hjälper 
HandinHand människor att ta sig ur 

fattigdom och istället bli småskaliga 
framgångsrika entreprenörer. 
Organisationen arbetar främst 
i Indien, Kenya, Zimbabwe och 
Afghanistan. För oss som jobbar 
heltid på hemmaplan med att 

hjälpa entreprenörer känner vi 
starkt för den här organisationen 

och är imponerade av deras 
genomslagskraft med sin metod som 

tränat mer än tre miljoner människor i entreprenörskap och 
skapat långt över fyra miljoner jobb. 

Vi har under året också givit bidrag till hjälporganisationen 
Giving People, som arbetar för att motverka ekonomisk 
utsatthet och barnfattigdom i Sverige.

För att räkna ut vårt klimatavtryck 2020 sammanställde vi för 
verksamheten alla resor vi gjort samt vad vi förbrukat i form 
av energi och kontorsmaterial. Alla resor; flyg, tåg, buss, båt, 
bil och taxi samt alla hotellnätter är inräknat. Och då 2020 
var ett speciellt år var den posten inte så omfattande och 
landade på totalt 7,66 ton CO₂e. Vår elförbrukning landade 
på 133 269 kWh och vår uppvärmning på 151 898 kWh. 
Tillsammans står energiförbrukningen för drygt 80 procent av 
våra totala utsläpp.  Kontorsmaterial landade på 3,10 CO₂e. 
Vårt totala växthusgasutsläpp om 54,73 ton CO₂e har vi valt 
att kompensera för till fullo. 

Vi stödjer ett trädplanteringsprojekt i Panama genom 
Tricorona Climate Partner. I Panama är avskogning ett stort 
problem och återplanteringen är undermålig. Projektet syftar 
till att kunna kombinera hållbart skogsbruk tillsammans med 
bevarande och skydd av områdets biologiska mångfald och 
rika ekosystem. Trädplantering binder inte bara koldioxid utan 
även vatten vilket minskar risken för erosion. 

Planteringen sträcker sig över ytor på sammanlagt över 3000 
hektar och uppgår hittills till fler än 7,5 miljoner träd. Projektet 
har hittills bidragit till en CO2e-minskning på ca 1 330 758 
ton.

Utöver de ekologiska fördelarna har projektet även stora 
sociala fördelar. Delar av områdena används för hållbar 
kakaoproduktion vilket bidrar till den lokala ekonomin. 
Projektet har även genererat över 150 långtidsanställningar 
med hälsoförsäkring och pension till lokalbefolkningen.

Projektet är certifierat enligt Gold Standard – Security & 
Sustainable development, FSC och CCB Standards – The 
Climate, Community & Biodiversity Alliance. 

Gold Standard är en global ideell stiftelse, startad 
av bland andra WWF International och Greenpeace 
International och togs fram som en kvalitetsstämpel 
för klimatkompensationsprojekt som innebär strikta 
förhållningsregler med ytterligare krav på socialt 
ansvarstagande och hållbar utveckling för klimatkompensation.

FSC är en skogsbrukscertifiering vilken innebär att 
skogsmarken sköts enligt principer och kriterier för ett 
ansvarsfullt skogsbruk. Det är ett globalt certifieringssystem 
som mobiliserar marknadskrafter, erbjuder människor en 
möjlighet att skapa positiva effekter i skogen och i samhället 
genom sina köpbeslut. 

CCB Standards (CCBA) är ett initiativ utvecklat av 
Conservation International, CARE, The Nature Conservancy, 
Rainforest Alliance  och Wildlife Conservation Society 
för markanvändning runt om i världen. Det främjar en 
bättre markanvändning vilken kan binda koldioxid, stödja 
lokalsamhällen och småjordbrukare och samtidigt bevara den 
biologiska mångfalden.

Klimatkompensation

Källor: Feminvest, Hand in Hand och Giving People Källor: Tricorona Climate Partner, CCBA och FSC
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Mangold AB har, utöver sin verksamhet som ligger i Mangold Fondkommission, även en strategi att investera och förvärva 
delar av andra bolag för att få en bredare produktportfölj och mer spridd och diversifierad intäktsbas. 

Mangold hade vid årets utgång fyra intressebolag, vilket innebär att ägandet uppgår till minst 20 procent av rösterna i bolaget 
utan ett bestämmande inflytande. Tre av bolagen är så kallade Alternativa Investeringsfonder (AIF). Därutöver har Mangold ett 
större delägande i ett antal ytterligare bolag.

Under 2020 hade Mangold AB också ett indirekt ägande 
i dotterbolaget Mangold Syd AB genom Mangold 
Fondkommission AB. Efter årsskiftet 2020/2021 fick 
Mangold godkänt att verkställa en fusion mellan de två 
dotterbolagen, vilket innebär att Mangold Syd uppgår 
i Mangold Fondkommission i syfte att effektivisera 
koncernstrukturen.

Mangold Fondkommission AB
(100%)

Mangold Syd AB
(100%)

Skandinaviska Kreditfonden AB
(27,5%)

Resscapital AB
(25%)

QQM Fund Management AB
(27,1%)

Nowonomics AB
(12.6%)

Skandinaviska Kreditfonden 
Mangold har sedan 2016 
ett ägande i Skandinaviska 
Kreditfonden AB (SKF), 
vilket vid årets slut uppgick 
till 27,5 procent. Mangolds 
resultatandel i bolaget 
uppgick till 2,4 miljoner 
kronor för 2020

Nowonomics 
Utöver intressebolagen 
har Mangold också ett 
innehav om 12,6 procent i 
Nowonomics AB. 

Resscapital 
Sedan 2018 har Mangold 
ett ägande i Resscapital 
AB (Ress), uppgående vid 
årets slut till 25 procent. 
Mangolds resultatandel 
i bolaget uppgick till 5,5 
miljoner kronor för 2020

QQM
Sedan 2019 har Mangold 
ett 27,1 procentigt ägande 
i QQM Fund Management 
AB (QQM). Mangolds 
resultatandel i bolaget 
uppgick till -0,6 miljoner 
kronor för 2020

Elaborx
Mangold förvärvade under 
2020 37,3 procent i Elaborx 
AG. Mangolds resultatandel 
i bolaget uppgick till -0,6 
miljoner kronor för 2020

Koncernstruktur

Skandinaviska Kreditfonden erbjuder kortfristiga lån till företag som är i en expansions-, 
investerings- eller omstruktureringsfas. Bolaget grundades 2015 och startade sin första fond 
Scandinavian Credit Fund I (SCFI) i januari 2016 då grundarna såg att de kapitaltäckningsregler 
som infördes efter finanskrisen 2008 minskat bankernas vilja att finansiera företag. 

SCFI är en alternativ investeringsfond (AIF). Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad 
avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligations- och råvarumarknader genom att 
bedriva säkerställd direktutlåning till företag och andra associationsformer i främst Skandinavien 
och då fokusera på låntagarnas återbetalningsförmåga. Vidare kan fonden investera i fondandelar, 
obligationer och på konto i kreditinstitut. Derivatinstrument kan användas i syfte att hantera 
oönskade risker eller för att skapa hävstång i fonden i syfte att öka avkastningen. Målsättningen 
är att generera en avkastning om cirka 6-8 procent per år, efter avgifter, på investerat kapital. 
Fondens förvaltningsresultat är i hög grad beroende av utlåningsgraden i portföljen och kan 
därför variera över tiden. Fonden tillhör riskkategori 2 (KIID skala 1-7).

Från att SCFI under sitt första år hade ett förvaltat kapital på cirka 160 miljoner kronor har den 
vuxit kraftigt och vid utgången av 2020 låg det förvaltade kapitalet på 3,4 (4,2) miljarder kronor. 
Fondens avkastning 2020 uppgick till 4,3 (5,8) procent.

I mitten av 2019 startade SKF sin andra fond, Nordic Factoring Fund (NFF). Fonden ger 
exponering mot den nordiska marknaden för företagslån via factoring, och har som 
målsättning att erbjuda en avkastning om 7-9 procent till en risk, uttryckt som årlig 
standardavvikelse, på under 2 procent. Factoring är en tjänst där företag säljer eller 
belånar sina fakturor och som traditionellt erbjudits av banker och finansbolag, men 
på grund av ny reglering har den öppnat upp för nya aktörer. Factoringbranschen 
är en snabbväxande bransch som erbjuder många företag nya sätt att finansiera sitt 
rörelsekapital genom alternativ till traditionella banklån, med den viktiga skillnaden att 
factoring inte påverkar företagets balansräkning. Traditionell bankfinansiering kräver 
säkerheter i form av fastighetspant eller borgen men vid factoring utgör de förvärvade 
fakturorna säkerhet. 

NFF hade vid årsskiftet 2020/2021 ett förvaltat kapital på 630,1 (612,4) miljoner kronor och 
avkastningen 2019 uppgick till 5,7 (n/a) procent.

Investeringar i fonderna innebär teckning for vinstandelslån utgivna i fonden. Vinstandelslånen 
kan köpas och säljas på NGM-NDX, i den så kallade sekundärmarknaden. Mangold är emittent för 
de båda fonderna.
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Resscapital (Ress) förvaltar sedan 2011 AIF-fonden Ress Life Investments, vilken är ett danskt 
aktiebolag vars aktier är noterade på Köpenhamnsbörsen. Fondens förvaltning är inriktad mot 
amerikanska livförsäkringar med målsättningen att leverera en årlig avkastning i amerikanska 
dollar på 7 procent.

Ress investerar i livförsäkringar antingen på andrahandsmarknaden via mäklare eller på 
tredjehandsmarknaden direkt från andra portföljförvaltare. Handeln i livförsäkringar är reglerad 
i de flesta delstaterna i USA och sker i huvudsak genom budgivning. Ress har utvecklat ett 
eget portföljhanteringssystem för att granska försäkringar och utvärderar löpande ett stort 
antal försäkringar for att finna de mest attraktiva från ett investeringsperspektiv. Strategin 
är att äga en diversifierad livförsäkringsportfölj för att generera stabil och 
attraktiv avkastning över en längre period. Den primära strategin är att 
köpa och behålla livförsäkringar tills de betalar ut försäkringsbeloppet.  
Avkastningsprofilen för en livförsäkringsportfölj kännetecknas av en låg 
korrelation till andra tillgångsklasser vilket är attraktivt för investerare 
som önskar riskdiversifiering från andra tillgångsslag som aktier 
och räntor. Då fonden är en AIF behöver köp och försäljning av 
fondandelar i fonden meddelas 180 dagar före nästkommande 
inlösendag. Fonden tillhör riskkategori 3 (KIID skala 1-7).

Vid årsskiftet 2020/2021 uppgick det förvaltade kapitalet till 
230,0 (180,1) miljoner dollar och fondens avkastning för helåret 
2020 uppgick till 7,8 (8,0) procent. 

Intressebolag: 
Resscapital

QQM förvaltar den marknadsneutrala hedgefonden QQM Equity Hedge. Fonden är en 
specialfond med en större frihet i sin placeringsinriktning än traditionella värdepappersfonder. 
Förvaltningen bygger på kvantitativa analysmodeller baserade på akademisk forskning och 
etablerade ekonomiska principer. Modellerna utvecklas fortlöpande. Förutom att köpa 
värdepapper utnyttjar fonden blankningsstrategier i hög utsträckning, det vill saga försäljning 
av värdepapper som fonden endast förfogar över. Den utnyttjar också olika derivat- och 
terminsstrategier, bland annat i syfte att justera riskprofilen. Fonden tillhör riskkategori 4 (KIID 
skala 1-7).

I normalfallet består fonden av ett relativt stort antal små positioner i aktier och aktierelaterade 
instrument vilket gör att risken i varje enskild position är låg och fondens risknivå begränsad. 
Den marknadsneutrala ansatsen innebär att marknadsrisken begränsas i portföljen och 
korrelation med den allmänna utvecklingen för aktier förväntas därför över tiden vara låg.

Fondens avkastning 2020 var negativ om 4,2 (6,6) procent och det förvaltade kapitalet uppgick 
vid årets slut till 364,5 (301,6) miljoner kronor. 

Intressebolag: 
QQM Fund Management
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Elaborx Group AG är ett schweiziskt start-up-bolag inriktad på tjänster för små- och 
medelstora bolag inom Corporate Finance, Investor Relations och bolagsstyrning som Mangold 
förvärvade 37,5 procent av under 2020. Bolaget kommer att samarbeta inom vissa områden 
med Mangold och även med den schweiziska börsen BX Swiss AG för att hjälpa bolag med 
noteringar och handel av deras aktier. 

Intressebolag: 
Elaborx

Nowonomics är fintechbolaget bakom NOWO – en app för pensionssparande i vardagen. 
Bolagets lösning erbjuder en sparplattform med flera olika sätt att spara långsiktigt till 
pensionen. Kunden laddar ned NOWO-appen och för att nyttja de olika sparformerna 
behöver kunden öppna ett fondkonto där allt sparande investeras i NOWO Fund. 
Nowonomics hade vid årets slut 46 372 fondkunder. Det förvaltade kapitalet i NOWO 
Fund, som är en aktivt förvaltad globalfond, var 160,7 miljoner kronor vid utgången av 
2020. Fonden hade en avkastning på 17,6 procent för helåret och blev under året tilldelad 
fem stjärnor av fondanalysföretaget Morningstar, vilket är det högsta betyget en fond kan 
få och innebär att den över de tre senaste åren tillhör de bästa fonderna i sin 
kategori avkastningsmässigt. Nowo Fund fick dessutom 5 hållbarhetsglober 
av Morningstar, vilket är det högsta betyget som tilldelas utifrån 
hållbarhetsaspekter i förvaltningen.

Delägande:  
Nowonomics

Mangold äger
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Bolagsstyrningsrapport

I egenskap av publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market 
tillämpar Mangold Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). En beskrivning av den svenska 
modellen för bolagsstyrning samt Koden i sig finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se. 
Bolagsstyrningsrapporten har utformats efter reglerna i årsredovisningslagen samt Koden. I 
rapporten redogörs för Mangolds bolagsstyrning under verksamhetsåret 2020. Under avsnittet 
”Avvikelser från Koden” följer en närmare redogörelse och förklaring till de avsteg från Koden 
som gjorts. 

Målsättningen med Mangolds bolagsstyrning är att bygga en sund riskkultur och att samtliga 
medarbetare vägleds i sitt affärsmässiga uppträdande. Av största vikt är att Mangold 
upprätthåller förtroendet gentemot såväl aktieägare och medarbetare som övriga intressenter. 

Lagstiftning och bolagsordning

Mangold AB (publ) startades 2000 i Sverige och är ett publikt 
bolag som regleras av svensk lagstiftning främst genom den 
svenska aktiebolagslagen (2005:551). Företaget tillämpar de 
regler och rekommendationer som följer av noteringen av 
Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market. 
Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är 
det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av 
företagets verksamhet. Bolagsordningen anger bland annat 
var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser 
avseende aktiekapital och antal aktier och förutsättningar 
för att få delta vid bolagsstämma. Den senaste registrerade 
bolagsordningen beslutades vid årsstämman den 30 juni 2020. 
Bolagsordningen framgår i sin helhet på bolagets hemsida, 
www.mangold.se

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska tillämpas av företag 
vars aktier är upptagna till handel på reglerad marknad. 
Nasdaq Stockholms regelverk anger även att Koden ska 
tillämpas av företag vars aktier är noterade på Nasdaq First 
North Premier Growth Market, vilket Mangold således gör.

Aktier och aktieägare

Per den 31 december 2020 hade Mangold 458 937 
utestående aktier och 327 aktieägare varav den största 
aktieägaren var GoMobile Nu AB med 29,2 % av aktierna och 
rösterna i Mangold.

Bolagsstämman

Aktieägarnas inflytande i företaget utövas vid bolagsstämman, 
som är företagets högsta beslutande organ. Vid 
bolagsstämman beslutar aktieägarna i centrala frågor såsom 
ändring av bolagsordningen, fastställande av resultat- och 
balansräkningar, eventuell utdelning och andra dispositioner 
av resultatet, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 
verkställande direktören, antal styrelseledamöter och 
eventuella styrelsesuppleanter samt antal revisorer och 
eventuella revisorssuppleanter, val av styrelseledamöter 
och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och 
eventuella revisorssuppleanter och fastställande av arvode till 
styrelse och revisor. 

Enligt företagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma 
ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt 
på företagets hemsida, www.mangold.se. Att kallelse 
skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Rätt att delta 
på bolagsstämma har aktieägare som är införd i Mangolds 
aktiebok fem (5) vardagar före stämman samt anmäler 
sitt deltagande till företaget senast den dag som anges i 
kallelsen till stämman. Varje aktie berättigar till en röst och 
varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för det fulla 
antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier 
utan begränsning i rösträtten. Varje aktieägare som anmäler 
ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få 
ärendet behandlat vid bolagsstämman. Kallelser, protokoll 
och kommunikéer från bolagsstämmor finns tillgängliga på 
företagets webbplats, www.mangold.se.

Den ordinarie årsstämman i Mangold hölls den 30 juni 
2020 och 223 956 aktier var representerade. Vid stämman 
beslutades en förändring av bolagsordningen med anledning 
av nya regler från Euroclear. Förändringen bestod i en ändring 
för när en aktieägare behöver vara upptagen i aktieboken för 
att få delta på bolagsstämma. Vid stämman beslutades även 
att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill 
nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets 
aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner 
och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen bemyndigades att 
besluta om nyemission med företrädesrätt och/eller med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med 
bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. 
Styrelsen kan fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets 
aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 
sammanlagt högst 50 000 aktier i Mangold.

Valberedningens sammansättning
Valberedningen ska utses av de tre största aktieägarna enligt 
Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i 
september. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningen ska inför varje årsstämma framlägga förslag 
enligt följande:

1. Valberedningens fullständiga förslag inför den kommande 
årsstämman

a. Ordförande vid årsstämma
b. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
c. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga 

ledamöter
d. Arvodering av revisorer
e. Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
f. Information om föreslagna styrelseledamöter
g. Antagande av principer för att utse ledamöter av 

valberedningen

2. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till 
styrelse inför den kommande årsstämman

a. Redogörelse för valberedningens arbete
b. Valberedningens motiverade yttrande beträffande 

förslag till styrelse

Om representant lämnar valberedningen eller vid en 
ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte 
längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen 
finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som 
valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning ska 
offentliggöras så snart representanterna och valberedningens 
ordförande utsetts. Ingen ersättning ska utgå för arbetet i 
valberedningen. Mandatet för den nuvarande valberedningen 
ska vara gällande till dess den nya valberedningen är utsedd 
enligt ovanstående kriterier.
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Revisor

Enligt Mangolds bolagsordning ska en eller två godkända 
eller auktoriserade revisorer eller revisionsbolag med 
högst två revisorssuppleanter utses av bolagsstämman. 
Revisorn och revisorssuppleanter, i förekommande fall, väljs 
årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma 
har hållits. Revisorn granskar Mangolds årsredovisning, 
koncernredovisning och bokföring samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning. 

Nuvarande revisor är det registrerade revisionsbolaget 
PwC med auktoriserade revisor Sussanne Sundvall som 
huvudansvarig revisor. Revisorns arvode fastställs av 
bolagsstämman. Vid årsstämman 2020 fastställdes att 
ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 
Bolaget har valt att outsourca funktionen för Internrevision 
till Grant Thornton som granskat bolaget enligt styrelsens 
beslutade granskningsplan.

Styrelsen

Enligt Mangolds bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre 
ledamöter och högst tio ledamöter med högst två suppleanter. 
Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden till dess nästa 
årsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en 
ledamot får sitta finns inte. Mangolds styrelse består för 
närvarande av ledamöterna Per Åhlgren (styrelseordförande), 
Marie Friman, Peter Serlachius samt Birgit Köster Hoffmann. 

Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande ansvaret 
för företagets organisation och förvaltningen av företagets 
angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma företagets 

ekonomiska situation och se till att företagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
företagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Ordföranden har ett särskilt ansvar 
att leda styrelsens arbete och se till att styrelsen fullgör 
sina lagstadgade uppgifter. Styrelsebeslut gäller endast om 
mer än hälften av de närvarande styrelseledamöterna är 
ense och dessa utgör mer än en tredjedel av hela antalet 
styrelseledamöter. I styrelsens uppgifter ingår vidare att 
övervaka den verkställande direktörens arbete och att ansvara 
för utveckling och uppföljning av företagets övergripande mål, 
strategier, förvärv och avyttringar av verksamheter, större 
investeringar, tillsättningar och ersättningar i ledningen samt 
löpande uppföljning av verksamheten under året. 

Styrelsen har meddelat instruktioner för när och hur sådana 
uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning 
av företagets ekonomiska situation ska samlas in och 
rapporteras till styrelsen. Verkställande direktören deltar vid 
styrelsesammanträden.

Styrelsens arbete
Styrelsen har upprättat en arbetsordning vilken reglerar 
styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning, som 
årligen utvärderas, uppdateras och fastställs. 

Styrelsen håller sammanträden regelbundet efter ett i 
arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta 
beslutspunkter samt punkter vid behov. Vid sådana möten 
behandlar styrelsen bland annat punkter såsom likviditet, 
affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter. Under 2020 
har bolagets styrelse haft 5 ordinarie styrelsemöten inklusive 
ett konstituerande möte.

Styrelseutskott
Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i 
aktiebolagslagen och Koden. Mangolds styrelse har beslutat 
att inrätta ett revisionsutskott för hanteringen av finansiella 
frågor. Utskottets syfte är att styrelsen ska få en djupare 
insikt i Mangolds arbete med finansiell rapportering och 
planering. I utskottet ingår två styrelseledamöter i Birgit 
Köster Hoffmann (ordförande) och Per Åhlgren och vid varje 
möte deltar alltid VD och CFO. Utskottet sammanträder 
minst en gång per kvartal. Samtliga närvarade på de fem 
sammanträden som hölls under 2020.

Styrelsen ska tillse att Mangold, vid var tid, har utsett 
en regelansvarig person och en permanent och effektiv 
Compliance- och riskfunktion vars arbete utförs i enlighet 
med gällande lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer. Styrelsen 
har beslutat att inrätta ett Risk- och Complianceutskott 
där två styrelseledamöter Marie Friman (ordförande) 
och Peter Serlachius samt ansvarig för Risk respektive 
Compliance deltar. Utskottet sammanträder före varje 
styrelsesammanträde och rapporterar till styrelsen vid minst 
fyra styrelsesammanträden per år. Samtliga närvarade på de 
fem sammanträden som hölls under 2020.

Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns 
i Koden. Styrelsen har gjort bedömningen att det mot 
bakgrund av verksamhetens omfattning och företagets storlek 
i dagsläget inte är motiverat att inrätta en särskilda kommitté 
avseende ersättningsfrågor utan dessa frågor behandlas inom 
styrelsen med styrelsens ordförande som särskilt ansvarig 
för frågorna. Det åligger styrelsen att säkerställa insyn i och 
kontroll av företagets verksamhet genom rapporter och 
kontakter med företagets revisorer.

Utvärdering av styrelsen och vd
Styrelsen och den verkställande direktören utvärderas 
årligen. Utvärderingen syftar till att få en uppfattning om om 
hur styrelsearbetet bedrivs och vad som kan göras för att 
effektivisera styrelsearbetet samt utvärdera om styrelsens 
sammansättning uppnår de kompetenskrav som ställs på 
styrelsen mot bakgrund av bolagets verksamhet. Senaste 
utvärderingen har gjorts genom ett frågeformulär som 
skickats ut till respektive styrelseledamot och som sedan 
sammanställts och presenterats inför styrelsen. Utöver detta 
har styrelseordföranden genomfört samtal med varje enskild 
ledamot. 

Ersättningar

Ersättning till styrelsen
Det beslutades att styrelsearvode skulle utgå i enlighet med 
följande: 
Inget arvode ska utgå för styrelsearbete i Mangold AB (publ).
Arvode till styrelseledamöter som även är det i dotterbolaget 
Mangold Fondkommission AB skulle uppgå till totalt 1 100 
000 SEK (2019: 1 050 000 SEK).  
Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet för tiden intill slutet 
av nästa årsstämma skulle uppgå till totalt 800 000 SEK och 
skulle fördelas enligt följande:

• 320 000 SEK till styrelsens ordförande  
(2019: 300 000 SEK),

• 160 000 SEK var till de 3 övriga styrelseledamöterna 
(2019: 150 000 SEK).

Arvode för arbete inom styrelsen i Mangold Fondkommission 
AB:s utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle 
uppgå till totalt 300 000 SEK och fördelas enligt följande:

• 100 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet  
(2019: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra 
ledamoten (2019: 50 000 SEK).

• 100 000 SEK till ordförande i Risk- & 
Complianceutskottet (2019: 100 000 SEK) och  
50 000 SEK till den andra ledamoten  
(2019: 50 000 SEK).

Utbetalda ersättningar och övriga förmåner till ledande 
befattningshavare 2020
Se not 11 - Anställda och personalkostnader i årsredovisning 
2020, för information om ersättning till medlemmar av 
styrelsen och ledande befattningshavare (inklusive eventuella 
villkorade eller uppskjutna ersättningar och dylikt). Per 
Åhlgren, Marie Friman, Peter Serlachius och Birgit Köster 
Hoffmann har uppburit styrelsearvode.

Bolagsstyrning inom Mangold

STYRELSE

AKTIEÄGARE

Investment Banking

Compliance

ExternrevisorBolagsstämma

Private Banking

Internrevisor

VD

Risk Management

Ekonomi Stab

Legal
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Verkställande direktör

Verkställande direktören ansvarar för den löpande 
förvaltningen. Åtgärder som med hänsyn till omfattningen 
och arten av företagets verksamhet är av osedvanligt 
slag eller stor betydelse faller utanför den löpande 
förvaltningen och ska därför beredas och föredras styrelsen 
för beslut. Verkställande direktörens arbete och roll samt 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande 
direktören framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig 
instruktion (så kallad VD-instruktion). Styrelsen utvärderar 
löpande verkställande direktörens arbete. 

Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning

Mangold avviker från Svensk kod för bolagsstyrning genom 
följande processer:

Mangolds VD, Per-Anders Tammerlöv är medlem i 
Valberedningen. 
Per-Anders Tammerlöv har arbetat inom bolaget i över 17 år 
och är den tredje största aktieägaren i företaget. Bolaget har 
aktivt valt att inte inkludera Per-Anders i bolagets styrelse 
likt många andra VD:ar. Dock är det motiverat att Per-Anders 
inkluderas i Valberedningen med tanke på bolagets storlek 
och historik.

Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott.

Styrelsen i Mangold har valt att inte inrätta ett specifikt 
ersättningsutskott med hänvisning till bolagets storlek samt 
att Styrelsen anser att ersättningsfrågorna är av så pass 
viktig grad att hela styrelsen ska inkluderas i dessa frågor. 
Därför behandlas ersättningsfrågor utav hela styrelsen med 
styrelsens ordförande som särskilt utsedd person att se över 
att dessa frågor behandlas, i enlighet med Koden punkt 9.2 
andra stycket.

Kontrollfunktioner

Mangold har en avdelning för riskhantering vars funktion 
är oberoende från affärsverksamheten. Riskavdelningen 
har ansvar för att identifiera och mäta samt analysera och 
kontrollera koncernens risker. Riskhanteringsfunktionens 
verksamhet styrs av en policy som styrelsen fastställt. 
Styrelsen utser också avdelningens chef, Head of Risk 
Management, som rapporterar till styrelsen, Risk- och 
Complianceutskottet VD i den dagliga verksamheten samt 
ledningsgruppen.

Mangold har en avdelning för regelefterlevnad, Compliance, 
vars funktion är oberoende från affärsverksamheten. 
Compliance följer upp och kontrollerar verksamhetens 
efterlevnad av lagar och externa och interna regelverk och 
ansvarar för att identifiera och analysera compliancerisker. 
Compliance utbildar också verksamheten samt ger 
information, råd och stöd i compliancefrågor. Head of 
Compliance utses av styrelsen, och rapporterar löpande 
till VD i den dagliga verksamheten och styrelsen, samt 
säkerställer att alla i ledningen har god kännedom om och 
förankring i Mangolds arbete med regelefterlevnad. 

Funktionen för internrevision ansvarar för att på styrelsens 
uppdrag oberoende och objektivt utvärdera och bedöma 
effektiviteten i bolagets hela ramverk för intern styrning och 
kontroll, samt bidra med rekommendationer och förslag till 
utveckling och förbättring av densamma. Internrevisionen 
innebär löpande översyn av hela verksamhetens arbete 
kopplat till riskhantering, styrning och kontroll samt 
ledningsprocesser. Detta innebär utvärdering av såväl första 
som andra försvarslinjens arbete. Identifierade iakttagelser 
tillsammans med föreslagna förbättringsområden ska löpande 
rapporteras till den granskade enheten samt till styrelsen.

Kontrollmiljö
En god kontrollmiljö bygger på en organisation med tydliga 
beslutsvägar, befogenheter och ansvar samt en företagskultur 
med gemensamma värderingar och den enskilde individens 
medvetenhet om sin roll i upprätthållandet av god intern 
kontroll. Mangolds kontrollmiljö är den uppsättning av 
strukturer, standarder och processer som utgör grunden 
för genomförandet av intern styrning och kontroll i hela 
organisationen. Kontrollmiljön är samlingsnamnet på de 
faktorer som anger tonen i organisationen och därmed 
påverkar kontrollmedvetenheten i verksamheten. För alla 
Mangolds affärsområden finns policyer och instruktioner. 
Dessa dokument anger vem som har ansvar för en specifik 
uppgift, mandat och befogenheter samt hur validering 
utförs. Alla styrdokument finns tillgängliga på intranätet för 
personalen. Dokumenten valideras årligen eller vid behov. 

Riskbedömning
Riskhanteringsfunktionen och Regelefterlevnadsfunktionen 
rapporterar löpande resultatet av genomförda kontroller 
till CEO, styrelsens risk- och complianceutskott samt vid 
varje ordinarie styrelsemöte. Riskhanteringsfunktionens 
och Regelefterlevnadsfunktionens rapporter 
återkopplar resultatet av kontrollerna för de granskade 
affärsområdena. Vidare ska Riskhanteringsfunktionen och 
Regelefterlevnadsfunktionen samråda med ansvarig personal 
för att klargöra vad som orsakat ett eventuellt fel eller en brist 
för att åtgärda denna på bästa sätt. 

Riskbedömningen ligger till grund för de interna kontroller 
och åtgärder som vidtas för att säkerställa en god och effektiv 
intern styrning och kontroll som adresserar de risker som är 
relevanta för bolagets verksamhet. Riskbedömningen ligger 
även till grund för arbetet med att säkerställa att den finansiella 
rapporteringen är tillförlitlig. Den utgör därmed även en 
väsentlig del i Revisions- och Riskutskottets arbete. Förslag till 
förbättringar identifieras och implementeras löpande.

Intern kontroll avseende finansiell rapportering

Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande 
ansvaret för att företagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och företagets ekonomiska 
förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Mangolds interna kontrollstruktur har arbetsfördelningen 
mellan styrelsen och verkställande direktören som 
utgångspunkt. En regelbunden rapportering och granskning 
av ekonomiskt utfall och risker sker i såväl de operativa 
enheternas ledningsorgan som i styrelsen. Styrelsen har 
upprättat en arbetsordning med instruktioner avseende intern 
och extern ekonomisk rapportering. Samtliga delårsrapporter 
och pressmeddelanden kommer att publiceras på Mangolds 
webbplats i direkt anslutning till offentliggörandet.

Organisation och ansvar

FÖRSTA FÖRSVARSLINJEN (RISKÄGARE) ANDRA

INTERNA KONTROLLERRAPPORTERINGSTYRNING OCH  
IMPLEMENTERING

TREDJE

INTERNREVISION

Riskhanterings- 
funktioner

Styrelsen tar emot 
rapportering

Styrelsen beslutar
(ex. riskaptit m.m.)

VD och ledning

Chef och 
 medarbetare

Chef och 
 medarbetare

VD och  ledning 
beslutar om 

 instruktioner

Regelefterlevnads- 
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Oberoende 
granskning
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Kontrollaktiviteter avseende finansiell rapportering
Revisionsutskottets huvudsakliga syfte är att diskutera frågor 
kring bolagets finansiella rapportering samt övervaka bolagets 
interna styrning och kontroll. Revisionsutskottets protokoll 
rapporteras till styrelsen vid varje ordinarie styrelsemöte av 
utskottets ordförande. Det är även Revisionsutskottet som 
ska övervaka bolagets finansiella rapportering. Därtill finns 
Internrevisionen som är en oberoende funktion för kontroll och 
bedömning som årligen upprättar och föreslår en revisionsplan 
för att granska och bedöma om Mangolds system, interna 
kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva.

Information och kommunikation
För att säkerställa att den externa informationen blir korrekt, 
fullständig och i rätt tid har Mangold bland annat en policy för 
informationsgivning framtagen av styrelsen. Dessutom finns 
interna instruktioner om informationssäkerhet och hur den 
finansiella informationen ska kommuniceras mellan styrelse, 
ledning och övriga medarbetare. Mangold har ett etablerat 
visselblåsningssystem, som finns tillgänglig för alla medarbetare 
på intranätet. Vid behov kan den användas och är anonym.

Rapporteringsvägar inom Mangold

Uppföljning

De interna kontrollernas effektivitet följs löpande upp av 
Mangolds styrelse och ledning för att på så vis säkerställa 
att processerna för den finansiella rapporteringen håller 
erforderlig kvalitet. Strategier och den ekonomiska 
situationen är stående punkter på styrelsesammanträden. 
Finansiella rapporter gås igenom av styrelsen inför 
publicering. Härutöver fyller revisionsutskottet en 
betydelsefull funktion i att granska processerna för den 
finansiella rapporteringen. Rapporterade brister följs löpande 
upp av styrelse, ledning och intern kontroll.

Definition av pilar

Löpande rapportering samt 
 dokumenterad rapportering minst 
en gång per kvartal

Löpande rapportering samt 
 dokumenterad rapportering minst 
en gång per månad

Rapportering vid behov samt 
dokumenterad rapportering minst 
en gång per kvartal 

Bolagsstämma

Kreditkommitté

Stab

• IT
• HR
• Marknad &  

Kommunikation
• Back Office

Utskott
• Risk- och Compliance utskottet
• Revisionsutskottet

Externrevision

Internrevision

Oberoende  
granskningsfunktion

Kontrollfunktioner
• Risk Managemnet
• Compliance

Styrelse

VD

Investment Banking
• Corporate Finance
• Market Makning
• Emissionstjänster
• Uppdragsanalys
• Certified Adviser

Private Banking
• Värdepappershandel
• Distribution
• Kapitalrådgivning

Birgit Köster Hoffmann
Ledamot 

Invald: 2019

Född: 1971 
Nationalitet: Tysk och svensk

Utbildning:  
MSc Economics, Universität zu Köln

Aktuella uppdrag: 
Styrelseledamot i Savelend Credit 
Group AB (publ) och Panthera AB 
samt styrelsesuppleant för Endspurt 
AB, 

Arbetslivserfarenhet: 
Birgit Köster Hoffmann blev ledamot 
i styrelsen under 2019. 
Hon har arbetat i finansbranschen 
sedan 90-talet och kommer närmast 
från rollen som VD för Volkswagen 
Finans. Hon  har under sin tid inom 
Volkswagen-gruppen innehaft 
flertalet höga positioner bland 
annat som styrelseledamot i flera 
av Scanias finansbolag i och utanför 
Sverige.

Närvaro styrelsemöten: 5/5

Oberoende i förhållande till Mangold 
och dess ledning: JA

Oberoende i förhållande till större 
aktieägare: JA

Totalt styrelsearvode (varav 
revisionsutskott) :  
260 000 kr 
100 000 kr

Antal aktier: 600

Peter Serlachius
Ledamot

Invald: 2017

Född: 1965 
Nationalitet: Finsk och svensk

Utbildning:  
MSc Economics, Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors

Aktuella uppdrag: 
Styrelseledamot i Sackville Partners 
AB.

Arbetslivserfarenhet: 
Peter Serlachius har varit ledamot i 
styrelsen sedan 2017. Hans tidigare 
erfarenheter inkluderar bland annat 
18 års arbete i Norden för Investa, 
Handelsbanken och Straumur. 
Serlachius grundade Sackville 
Partners AB 2009, ett bolag som 
jobbar med hantering, kontroll och 
styrning av risk inom den finansiella 
sektorn. Han är också delägare i 
MORS Software Oy, som utvecklar 
mjukvara för riskhantering inom den 
finansiella sektorn.

Närvaro styrelsemöten: 5/5

Oberoende i förhållande till Mangold 
och dess ledning: JA

Oberoende i förhållande till större 
aktieägare: JA

Totalt styrelsearvode (varav risk- och 
complianceutskott):  
210 000 kr 
50 000 kr

Antal aktier: 0

Marie Friman
Ledamot

Invald: 2014

Född: 1959 
Nationalitet: Svensk

Utbildning:  
Jur Kand och 
företagsekonomiexamen från 
Stockholms Universitet 

Aktuella updrag: 
Styrelseledamot i Sparbanken 
Lidköping AB, ISEC Services AB och 
Apriori Advokatbyrå AB.

Arbetslivserfarenhet: 
Marie Friman har varit ledamot i 
styrelsen sedan 2014. Hon har 
arbetat i finansbranschen sedan 
början av 80-talet som rådgivare, 
kapitalförvaltare och VD för 
fondbolag och värdepappersbolag. 
Idag är hon verksam som advokat 
och delägare i Apriori Advokatbyrå. 
Hennes specialistkompetens är 
värdepappersmarknaden, bland 
annat frågor om tillstånd, compliance 
och juridik för bolag som står under 
Finansinspektionens tillsyn. 

Närvaro styrelsemöten: 5/5

Oberoende i förhållande till Mangold 
och dess ledning: JA

Oberoende i förhållande till större 
aktieägare: JA

Totalt styrelsearvode (varav risk- och 
complianceutskott):  
260 000 kr 
100 000 kr

Antal aktier: 307

Per Åhlgren
Ordförande

Invald: 2003

Född: 1960 
Nationalitet: Svensk

Utbildning: 
Civilekonom Handelshögskolan

Aktuella uppdrag: 
Styrelseordförande i WeSC AB 
(publ). Styrelseledamot i Bong AB 
och Go Mobile NU AB.

Arbetslivserfarenhet: 
Per Åhlgren var med och grundade 
Mangold år 2000 och har varit 
styrelsens ordförande sedan 2003. 
Åhlgren har tidigare arbetat bland 
annat under 10 år i London för 
Salomon Brothers, Bear Stearns och 
Deutsche Bank. Han är idag verksam 
i det helägda investmentbolaget 
GoMobile NU AB och har även 
uppdrag som styrelseordförande 
i WeSC AB och styrelseledamot i 
Bong AB.

Närvaro styrelsemöten: 5/5

Oberoende i förhållande till Mangold 
och dess ledning: JA

Oberoende i förhållande till större 
aktieägare: NEJ

Totalt styrelsearvode (varav 
revisionsutskott) :  
370 000 kr 
50 000 kr

Antal aktier: 134 245

Styrelse

Ekonomi

Legal
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Per-Anders Tammerlöv 
VD

Medlem i ledningen sedan: 2006

Född: 1973 
Nationalitet: Svensk

Utbildning:  
Examen i finansiell ekonomi från 
Stockholms Universitet

Arbetslivserfarenhet: 
Per-Anders Tammerlöv har varit 
anställd på Mangold sedan 2003 
blev utsedd till VD 2006. Han 
har en lång erfarenhet från den 
finansiella sektorn och är även med 
i branschorganisationen Föreningen 
Svensk Värdepappersmarknad 
(tidigare Svenska 
Fondhandlareföreningen) styrelse. 
Han har också styrelseuppdrag 
i Skandinaviska Kreditfonden, 
QQM Fund Management, samt 
i Resscapital, där han även är 
styrelsens ordförande.

Antal aktier: 113 109

Jonathan Bexelius 
CFO

Medlem i ledningen sedan: 2019

Född: 1981 
Nationalitet: Svensk

Utbildning:  
Magister examen i företagsekonomi, 
inriktning ekonomistyrning från 
Luleå Tekniska Universitet samt en 
kandidatexamen i företagsekonomi, 
inriktning finans från Lunds 
Universitet.

Arbetslivserfarenhet: 
Jonathan Bexelius anställdes som 
CFO på Mangold 2019. Han har 
tidigare varit ekonomichef på TK 
Development och har även mer 
än tio års erfarenhet från EY som 
revisor.

Antal aktier: 254

Charles Wilken 
Head of Investment Banking

Medlem i ledningen sedan: 2014 

Född: 1978 
Nationalitet: Svensk

Utbildning:  
Magisterexamen i företagsekonomi, 
inriktning Finansiering från 
Stockholm Universitet och en 
managementutbildning från IFL, 
Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: 
Charles Wilken har varit anställd på 
Mangold inom Corporate Finance 
sedan 2005 och Head of Investment 
Banking sedan 2014. Han har mer 
än 20 års erfarenhet från bank 
och fondkommissionsverksamhet 
och var mellan 2009 och 2014 
chef för Mangolds Corporate 
Financeavdelning.

Antal aktier: 24 036

Alexander Marsh 
Head of Private Banking

Medlem i ledningen sedan: 2019 

Född: 1973 
Nationalitet: Svensk

Utbildning:  
Magisterexamen från 
Handelshögskolan i Göteborg

Arbetslivserfarenhet: 
Alexander Marsh anställdes på 
Mangold 2018 som chef för 
värdepappershandeln och fick 
2019 ta över rollen som Head of 
Private Banking. Han har mer än 20 
års erfarenhet av finansbranschen 
från bland annat Saxo-Etrade, ABN 
AMRO Bank, och Interactive Brokers 
LLC.

Antal aktier: 3 130

David Holmström 
General Counsel

Medlem i ledningen sedan: 2017 

Född: 1990 
Nationalitet: Svensk och finsk

Utbildning:  
LL.M. från Stockholms Universitet

Arbetslivserfarenhet: 
David Holmström har varit anställd 
hos Mangold sedan 2017. Han har 
flerårig erfarenhet från arbete med 
svensk och internationell finansiell 
rätt och har tidigare arbetat hos 
MFEX Mutual Funds Exchange AB.

Antal aktier: 352

David Jansson
Stabschef

Medlem i ledningen sedan: 2019 

Född: 1979 
Nationalitet: Svensk

Utbildning:  
Examen inom IT och affärssystem 
från Kungliga Tekniska Högskolan

Arbetslivserfarenhet: 
David Jansson har varit anställd 
hos Mangold sedan 2007 och blev 
utsedd till Stabschef 2019. Han 
började sin karriär på Mangold som 
IT-tekniker och hade under perioden 
2008–2019 rollen som Head of IT.

Antal aktier: 366

Ledningsgrupp
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Mangold-aktien är sedan den 12 juli 2012 noterad på 
Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolaget ägs till 
majoriteten av styrelseledamöter och nuvarande anställda. 
Den största enskilda aktieägaren är Per Åhlgren, Mangolds 
styrelseordförande, som vid utgången av 2020 hade ett 
innehav på 29,3 procent av aktierna. Näst största ägare är 
Per-Anders Tammerlöv, Mangolds VD, med ett innehav på 
24,7 procent, följd av Marcus Hamberg, med ett innehav på 
20,9 procent. För ledande befattningshavare är även innehav 
i kapitalförsäkring och tjänstepension inräknat i ägarandelen.

AKTIEÄGARFÖRTECKNING

Mangold-aktiens utveckling sedan notering (kr)

Ägare Aktier Andel

Per Åhlgren * 134 245 29,25%

Per-Anders Tammerlöv * 113 109 24,65%

Marcus Hamberg * 95 808 20,88%

Charles Wilken 24 036 5,24%

Erik Josefsson 5 690 1,24%

Peter Ekholm ** 5 595 1,22%

Pontus Lindwall 5 000 1,09%

Gun Tammerlöv Prins 4 763 1,04%

Timo Tammerlöv 4 763 1,04%

Alexander Marsh * 3 130 0,68%

Heureka Förvaltnings Aktiebolag 2 762 0,60%

Cadasan Invest AB 1 851 0,40%

Paulsson Advisory AB 1 804 0,39%

Lectica Group 1 550 0,34%

Martin Warne 1 241 0,27%

Patric Betram 1 200 0,26%

Hugo Tammerlöv 1 110 0,24%

Jakob Tammerlöv 930 0,20%

Quoc Dong 910 0,20%

Övriga ägare 49 440 10,77%

Totalt 458 937 100,00%

2,000

1,500

1000
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0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

* inkl. närstående och bolag 
** inkl. närstående

Per den 31 december 2020

Börsvärde

716 Mkr
per 31/12 2020

Ägarförhållanden

Börsvärde 2012-2020

716 Mkr
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet MANG. G&W 
Kapitalförvaltning AB är bolagets Certified Adviser, och Pareto Securities AB är likviditetsgarant.

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis aktier i hel- eller delägda dotterbolag, samt 
verka för en ändamålsenlig samordning och utveckling av verksamheten i dotterbolagen.

Bolaget ägde vid årets utgång aktier i Mangold Fondkommission AB (MFK) (100 procent), Skandinaviska 
Kreditfonden AB (27,5 procent), Resscapital AB (25 procent), QQM Fund Management (27,1 procent), Elaborx 
AG (37,3 procent) och Nowonomics AB (12,6 procent). Mangold har också ett indirekt ägande i Mangold Syd 
(MSY) (100 procent) genom Mangold Fondkommission AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2020

Under våren, i samband med coronapandemins utbrott, implementerade bolaget ett kostnadsbesparingsprogram 
med bland annat varsel av personal, uppsägning av tim- och provanställningar samt översyn av kostnader 
för konsultuppdrag, IT-licenser och hårdvaror. Mangolds verksamhet har sedermera inte påverkats negativt 
av pandemin och bolaget kunde därför återanställa ett antal tidigare varslade medarbetare under det andra 
halvåret.

I maj förvärvade Mangold 3,0 procent av aktierna i Skandinaviska Kreditfonden för en köpeskilling om 2,2 mkr.

I början av maj ingick Mangold förlikningsavtal med de 23 parter som under 2019 inkom med en 
stämningsansökan med krav om ersättning för en bryggfinansiering som Mangold tidigare förmedlat för Albert 
Hansson Finans och Fastigheter AB, som senare försattes i konkurs. Förlikningen har inte inneburit någon 
väsentlig resultatpåverkan för Mangold. 

Mangold fick i slutet av augusti godkänt av Finansinspektionen att återköpa 5,0 mkr av Förlagslån ISIN 
SE0008405872 och återköpet genomfördes den 1:a september. Lånet uppgår till 18,4 mkr med en ram på 
40,0 mkr. Syftet med återköpet är att stärka Mangolds finansiella ställning genom att minska skuldsättning och 
reducera finansieringskostnader. Förlagslånet är utgivet 2016 och är sedan februari 2019 noterat på Nasdaq 
First North Bond Market.

I oktober 2020 förvärvade Mangold 37,3 procent av aktierna i Elaborx AG för en köpeskilling om 3,9 mkr.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Den 8 januari 2021 fick Mangold godkänt att fusionera de två dotterbolagen, vilket innebär att Mangold Syd 
uppgår i Mangold Fondkommission. 

UTVECKLING AV MODERBOLAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING

Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 3,5 (3,3) mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick till 37,7 (37,6) 
mkr och de likvida medlen uppgick till 0,4 (0,3) mkr.

UTVECKLING AV KONCERNENS VERKSAMHET OCH RESULTAT

Rörelsens provisionsintäkter uppgick till 150,3 (141,5) mkr, vilket är en ökning med 6,2 procent gentemot 
föregående år. Rörelsens totala intäkter uppgick till 189,1 (152,1) mkr vilket är en ökning med 24,3 procent. 
Kostnaderna för koncernen under 2020 uppgick till 152,2 (141,0) mkr, vilket motsvarar en ökning om 8,0 
procent. Koncernen redovisar ett resultat före skatt om 33,7 (14,9) mkr vilket är en ökning med 126,2 procent 
mot föregående år. Avkastningen på eget kapital uppgick till 23,2 procent (11,6). 

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2020 till 125,5 (102,4) mkr och likvida medel uppgick till 
264,3 (257,1) mkr. Koncernen har för närvarande inget behov av kapital eller finansiering i form av banklån.

Koncernens verksamhet är organiserad i följande rapporteringsbara segment:

- Investment Banking

- Private Banking

Rörelseintäkterna fördelar sig med 77 (70) procent på segmentet Investment Banking och 23 (30) procent på 
Private Banking.

Investment Bankings rörelseintäkter 2020 uppgick till 145,0 (106,6) mkr vilket motsvarar en ökning om 36 
procent i relation till föregående år. Segmentets resultat före bonus för 2020 uppgick till 52,9 (25,5) mkr vilket 
är en ökning om 107,5 procent i relation till föregående år.

Private Bankings rörelseintäkter 2020 uppgick till 44,1 (45,5) mkr vilket motsvarar en minskning om 3,1 
procent i relation till föregående år. Segmentets resultat före bonus för 2020 uppgick till -2,8 (-11,3) mkr vilket 
motsvarar en förbättring om 75,2 procent i relation till föregående år.

Styrelse och verkställande direktör för Mangold AB (publ) org. nr. 556628-5408, med säte i 
Stockholm, avger härmed årsredovisning för 2020. Informationen för koncernen behandlar även 
informationen för moderbolaget där det är tillämpligt.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Överkursfond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,554,577 
Balanserad vinst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,590,641 
Årets resultat ...................................................................................................... 3,544,768 
Summa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28,689,986

Disponeras så att:

Utdelning till aktieägare (17,30 kronor per aktie)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,939,610 
I ny räkning överförs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,750,376 
Summa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28,689,986

Förvaltningsberättelse

ALLMÄNT OM RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Mangolds affärsverksamhet medför exponering mot kreditrisk, marknadsrisk, likviditets- och finansieringsrisk, 
affärs- och strategisk risk samt operativ risk. 

Riskerna finns beskrivna i not 3 Riskhantering.

FRAMTIDSUTSIKTER

Strategin för att maximera aktieägarnas avkastning är att växa med lönsamhet och därmed lämna en god 
utdelning till aktieägarna.  Under 2021 kommer arbetet med att befästa Mangolds position som en av 
de ledande fondkommissionärerna att fortsätta. Ambitionen är att ett brett produkterbjudande och god 
kostnadskontroll ska leda till att såväl intäkter som resultat för 2021 ska överträffa 2020.
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Flerårsöversikt koncern

2020 2019 2018 2017 2016

Rörelsens intäkter (KSEK) 189 074 152 084 134 723 138 605 104 158

Rörelsens provisionsintäkter (KSEK) 150 284 141 489 130 359 135 539 97 122

Resultat före skatt (KSEK) 33 694 14 876 13 165 16 072 6 602

Resultat efter skatt (KSEK) 26 421 11 125 10 492 11 786 5 432

Balansomslutning (KSEK) 603 381 566 195 496 798 486 387 482 538

Eget kapital (KSEK) 125 469 102 397 89 587 79 574 68 869

Nettovinst/balansomslutning, % 4,4 2,0 2,1 2,5 1,2

Soliditet* % 20,8 18,1 18,0 17,0 14,3

* Definieras som Eget kapital i förhållande till Balansomslutning.

2020 2019

Avkastning på eget kapital, % 23,2% 11,6%

Rörelsemarginal, % 17,8% 9,8%

Antal utestående aktier 458 937 458 937

Genomsnittligt antal utestående aktier 458 937 456 010

Antal anställda 70 86

Rörelseresultat per anställd, KSEK 481,3 173,0

Resultat per aktie, SEK 57,6 24,2

Eget kapital per aktie, SEK 273,4 223,1

Soliditet, % 20,8% 18,1%

Bruttosoliditet (LR), % 15,3% 12,2%

Likviditetstäckningsgrad (LCR), % 166,8% 241,5%

Stabil finansieringskvot (NSFR), % 183,8%  176,8%

Kapitaltäckningsgrad, % 17,8% 15,3%

Antal uppdrag med löpande arvode 173 146

Antal depåer 11 358 10 247

Tillgångar under administration, mdr kr 19,2 8,7

Varav tillgångar med årligt arvode, mdr kr 1,5 1,5

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Bruttosoliditet
Primärkapital i procent av tillgångar samt åtaganden  utanför 
 balansräkningen.

Likviditetstäckningsgrad
Likvida tillgångar adderat förväntat inflöde i procent av stressat 
 utflöde under en 30 dagars period.

Stabil finansieringskvot
Tillgänglig stabil finansiering i procent av behovet av stabil 
 finansiering.

Kapitaltäckningsgrad
Kapitalbas i procent av total riskägt exponeringsbelopp. För 
 detaljerad beräkning, se sidan 108.

Antal uppdrag med löpande arvode
Antal uppdrag som genererar ett återkommande arvode.

Antal depåer
Antal depåer vid periodens slut.

Tillgångar under administration
Värdet av det totala kapitalet som administreras av   Mangold vid 
 periodens slut.

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Avkastning på eget kapital
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 
 Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående plus 
 utgående eget kapital dividerat med två.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Antal utestående aktier
Antal aktier vid periodens slut.

Genomsnittligt antal utestående aktier
Summan av antal aktier vid periodens början och slut, delat med 
två.

Antal anställda
Genomsnittligt antal anställda under perioden.

Rörelseresultat per anställd
Rörelseresultat dividerat med antal anställda.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid  periodens slut.

Eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid 
 periodens slut.

Nyckeltal
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Koncernens rapport över resultat

Alla belopp anges i KSEK Not 2020 2019

RÖRELSENS NETTOINTÄKTER

Provisionsintäkter 6 150 284 141 489

Provisionskostnader 6 -1 726 -841

Provisionsnetto 148 558 140 649

Ränteintäkter 8 12 070 11 238

Räntekostnader 8 -3 183 -3 508

Räntenetto 8 886 7 730

Nettoresultat av finansiella transaktioner 9 14 778 1 095

Erhållna utdelningar från aktier och andelar 19 16

Övriga rörelseintäkter 7 16 832 2 599

Summa rörelsens intäkter 189 074 152 084

RÖRELSENS KOSTNADER

Allmänna administrationskostnader 11 -138 922 -126 262

Av-och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar 19, 20 -12 702 -12 301

Övriga rörelsekostnader -570 -

Summa rörelsens kostnader -152 194 -140 957

Andel av resultat efter skatt från intresseföretag redovisade med kapitalandelsmetoden 6 675 5 799

Kreditförluster netto 12 -9 861 -4 448

Rörelseresultat 33 694 14 876

Skatt på årets resultat 13 -7 273 -3 751

Årets resultat 26 421 11 125

Vinst per aktie (458 937 aktier) redovisat i kr 57,57 24,24

2020 2019

Övrigt totalresultat - -

Årets totalresultat 26 421 11 125

Koncernens rapport över totalresultat

Alla belopp anges i KSEK Not 2020 2019

TILLGÅNGAR

Belåningsbara statsskuldförbindelser 234 771 181 709

Utlåning till kreditinstitut 14 29 511 75 405

Utlåning till allmänheten 15 182 839 151 352

Aktier och andelar 16 40 229 40 829

Andelar i intressebolag 17 32 352 23 928

Immateriella anläggningstillgångar 19 31 800 34 027

Materiella anläggningstillgångar 20 16 824 19 726

Övriga tillgångar 21 24 571 28 892

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 10 484 10 328

SUMMA TILLGÅNGAR 603 381 566 195

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Skulder

Inlåning från allmänheten 394 426 387 752

Uppskjuten skatteskuld 13 187 295

Skatteskuld 1 895 -

Leasingskulder 13 444 17 555

Övriga skulder 23 12 832 13 659

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 41 728 26 138

Efterställda skulder 25 13 400 18 400

Summa skulder 477 912 463 799

Aktiekapital (458 937 aktier á kvotvärde 2) 918 918

Övrigt tillskjutet kapital 50 604 50 604

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 73 947 50 875

Summa eget kapital 125 469 102 397

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 603 381 566 195

Koncernens rapport över finansiell ställning
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Alla belopp anges i KSEK

Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Balanserad vinst Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Totalt eget 
kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 906 46 816 41 865 - 89 587

Transaktioner med aktieägare

Utdelning -2 115 - -2 115

Nyemission 12 3 788 - 3 800

Periodens totalresultat 11 125 - 11 125

Utgående balans per 31 december 2019 918 50 604 50 875 - 102 397

Ingående balans per 1 januari 2020 918 50 604 50 875 - 102 397

Transaktioner med aktieägare

Utdelning * -3 349 - -3 349

Nyemission 0 0 - 0

Periodens totalresultat 26 421 - 26 421

Utgående balans per 31 december 2020 918 50 604 73 947 - 125 469

* Utdelningen för 2020 uppgick till 7,30 (2019: 4,63) kr per aktie.

Koncernens rapport över förändring i eget kapital 

* Justeringsposterna består av avskrivningar och orealiserade resultat på värdepapper. 

** Likvida medel avser banktillgodohavanden (utlåning till kreditinstitut) samt belåningsbara statsskuldförbindelser.

Koncernens rapport över kassaflöden

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

Rörelseresultat 33 694 14 876

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet* 10 860 11 323

Betald skatt -2 614 -7 061

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet 41 940 19 138

Ökning (-)/Minskning (+) av handelslager 600 -11 866

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -30 193 -51 575

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 17 327 37 192

Kassaflöde från den löpande verksamheten 29 674 -7 111

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 271 -2 415

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 986 -2 631

Förvärv av finansiella tillgångar -6 582 -3 900

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 839 -8 946

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission - 3 800

Upptagna lån - 2 400

Amortering av lån -5 000 -

Amortering av leasingskuld -3 316 -5 638

Utbetald utdelning -3 350 -2 115

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11 666 -1 554

Årets kassaflöde 7 169 -17 610

Likvida medel vid årets början 257 114 274 724

    

Likvida medel vid årets slut 264 282 257 114

Likvida medel enligt balansräkningen** 264 282 257 114

Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten

Erhållen ränta 12 070 11 238

Erlagd ränta -3 183 -3 508

8 886 7 730
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Alla belopp anges i KSEK Not 2020 2019

Nettoomsättning  -  -

Summa nettoomsättning  -  -

RÖRELSENS KOSTNADER

Allmänna administrationskostnader 11 -527 -467

Rörelseresultat -527 -467

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -1 289 -1 288

Nettoresultat av finansiella transaktioner 9 - -

Resultat från andelar i intresseföretag 10 4 833 4 573

Resultat efter finansiella poster 3 018 2 818

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag 527 467

Summa bokslutsdispositioner 527 467

Resultat före skatt 3 545 3 285

Skatt på årets resultat 13 - -

Årets resultat 3 545 3 285

Moderbolagets resultaträkning

Alla belopp anges i KSEK Not 2020 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 47 753 127 753

Andelar i intressebolag 17 24 959 18 377

Andelar i andra företag 15 382 12 009

Summa anläggningstillgångar 88 094 158 139

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Uppskjuten skattefordran -              -    

Kortfristiga fordringar hos dotterföretag - 18 488

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 69 469

Kassa och bank 433 333

Summa omsättningstillgångar 502 19 290

SUMMA TILLGÅNGAR 88 596 177 428

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (458 937 aktier á kvotvärde 2) 918 918

Reservfond 8 137 8 137

Summa bundet eget kapital 9 055 9 055

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 1 591 1 656

Överkursfond 23 555 23 555

Årets resultat 3 545 3 285

Summa fritt eget kapital 28 690 28 495

Summa eget kapital 37 745 37 551

Långfristiga skulder

Efterställda skulder 25 18 400 18 400

Summa långfristiga skulder 18 400 18 400

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder - 512

Skatteskuld -                 -    

Skulder till koncernföretag 30 769 119 284

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 1 682 1 682

Summa kortfristiga skulder 32 451 121 478

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 88 596 177 428

Moderbolagets balansräkning
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Alla belopp anges i KSEK
Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 906 8 137 19 766 3 772 32 581

Transaktioner med aktieägare

Utdelning * -2 115 -2 115

Nyemission 12 3 788 3 800

Årets totalresultat 3 285 3 285

Utgående balans per 31 december 2019 918 8 137 23 555 4 941 37 551

Ingående balans per 1 januari 2020 918 8 137 23 555 4 941 37 551

Transaktioner med aktieägare

Utdelning * -3 350 -3 350

Nyemission

Årets totalresultat 3 545 3 545

Utgående balans per 31 december 2020 918 8 137 23 555 5 136 37 745

* Utdelningen för 2020 uppgick till 7,30 (2019: 4,63) kr per aktie.

Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital 

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

Resultat efter finansiella poster 3 018 2 818

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet* -              -    

Betald skatt -              -    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet 3 018 2 818

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 18 888 -514

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -89 027 88 894

Kassaflöde från den löpande verksamheten -67 122 91 198

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Lämnade aktieägartillskott - -80 000

Förvärv av finansiella tillgångar  -6 582 -15 709

Avyttring av finansiella tillgångar 76 627

Kassaflöde från investeringsverksamheten  70 045 -95 709

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Överlåtelse av egna aktier - 3 800

Upptagna lån - 2 400

Utbetald utdelning -3 350 -2 115

Erhållen utdelning och koncernbidrag  527 467

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 823 4 551

Årets kassaflöde 100 40

Likvida medel vid årets början 333 293

Likvida medel vid årets slut 433 333

Likvida medel enligt balansräkningen** 433 333

Moderbolagets rapport över kassaflöden

* Justeringsposterna består av avskrivningar och orealiserade resultat på värdepapper. 

** Likvida medel avser banktillgodohavanden (utlåning till kreditinstitut) samt belåningsbara statsskuldförbindelser.
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Noter

Not 1 Allmän information

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Årsredovisningen och koncernredovisning avges per 
31 december 2020 och avser Mangold AB som är ett 
svenskregistrerat holdingbolag med säte i Stockholm. 

Adress till huvudkontoret är Engelbrektsplan 2,  
114 34 Stockholm.

Mangold AB är moderbolag i en koncern med dotterbolag 
enligt not 18.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna 
av International Accounting Standards Board (IASB) 
samt tolkningsuttalanden från The IFRS Interpretations 
Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare har 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. 
Därutöver tillämpas de tillägg som följer av lagen 1995:1559 
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
(ÅRKL) och av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd FFFS 2008:25 Årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet 
”Moderbolagets redovisningsprinciper”.

De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats 
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de 
finansiella rapporterna, om inte annat framgår nedan.

NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER SOM 
TILLÄMPAS AV KONCERNEN

Koncernens redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med 
årsredovisningen 2019.

KONCERNREDOVISNING

I koncernredovisningen ingår dotterbolag där moderbolaget 
direkt eller indirekt innehar mer än femtio (50) procent av 
rösterna.

Dotterbolaget redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden 
innebär att förvärv av ett dotterbolag betraktas som 
en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar 
dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder och 
eventualförpliktelser (tidigare benämnt ansvarsförbindelser). 
Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en 

förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs 
dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det 
verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara 
tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. 

Anskaffningsvärdet för dotterbolagsaktierna respektive 
rörelsen utgörs av summan av de verkliga värdena per 
förvärvsdagen för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna 
skulder och för emitterade eget kapitalinstrument som lämnats 
som vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna. 
Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger det 
verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder 
samt eventualförpliktelser som redovisats separat, redovisas 
skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ så redovisas 
denna direkt i resultaträkningen.

Dotterföretags finansiella rapporter inkluderas i 
koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det 
datum då det bestämmande inflytandet upphör.

Interntransaktioner inom koncernen elimineras i sin helhet.

VÄRDERINGSGRUNDER VID UPPRÄTTANDE AV 
FÖRETAGETS FINANSIELLA RAPPORTER

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska 
anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är 
redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom de 
finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde. Finansiella 
tillgångar som värderas till verkligt värde består av finansiella 
instrument klassificerade som finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen och finansiella tillgångar 
som kan säljas.

FUNKTIONELL VALUTA OCH 
RAPPORTERINGSVALUTA

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som 
även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och 
för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna 
presenteras i svenska kronor.

BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR I DE 
FINANSIELLA RAPPORTERNA 

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med 
IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och 
uppskattningar samt gör antaganden av redovisningsprinciperna 
och de redovisade belopp av tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader. Uppskattningar och antaganden är baserade på 
historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under 
rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa 
uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma 
de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars 
framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar 
av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om 
ändringen endast påverkar denna period, eller i den period 
ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar 
både aktuell period och framtida perioder. 

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen 
av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella 
rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra 
väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter 
beskrivs närmare i not 4 Viktiga uppskattningar och 
bedömningar för redovisningsändamål.

PROVISIONS- OCH AVGIFTSINTÄKTER

Redovisade provisionsintäkter gäller fakturerat arvode för 
arbete utfört inom Mangold Fondkommission ABs (MFK) 
segment Investment Banking (IB) och Private Banking (PB). 
I provisionsintäkter ingår courtage och förvaltningsavgifter 
(PB). Vidare avser intäkterna CA-uppdrag, kapitalanskaffning, 
M&A, allmän rådgivning, prospekt och emissions-/
transaktionsadministration, analys, market making och listning 
på Mangoldlistan samtliga från koncernens IB segment.

Provisionsintäkterna faktureras och intäktsförs löpande. 
Fakturering avseende tjänsterna Market Making och 
Certified Adviser samt månadsavgiften för listning på 
Mangoldlistan faktureras alltid kvartalsvis i förskott men 
intäktsförs månadsvis. En provisions- och avgiftsintäkt 
redovisas när företaget genomfört sitt åtagande mot kund. 
Provisionsintäkter som genereras via Mangolds anknutna 
ombud reduceras med ombudens ersättning för transaktionen.



70. Mangold Årsredovisning 2020 Mangold Årsredovisning 2020 71.

PROVISIONSKOSTNADER

De kostnader som koncernen redovisar som 
provisionskostnader avser kostnader som är direkt hänförliga 
till ett visst uppdrag. Dessa kostnader särredovisas för 
att bättre kunna bedöma uppdragens lönsamhet samt för 
att underlätta vidarefakturering av uppdragskostnader 
till kund. Majoriteten av kostnaden är hänförlig till 
återförsäljarprovisioner även benämnt som Konsultativa 
försäljningskostnader i not 6.

RÄNTEINTÄKTER OCH RÄNTEKOSTNADER SAMT 
UTDELNING 

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på 
skulder beräknas och redovisas med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att 
nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar 
under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det 
redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och 
räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade 
belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, 
transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och 
andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/
skulden och det belopp som regleras vid förfall.

Ränteintäkter härrör i huvudsak från utlåning till 
allmänheten. Räntekostnaderna avser ränta på efterställt lån, 
dröjsmålsräntor för leverantörsskulder samt räntor på skatter 
och avgifter.

Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten ”Erhållna 
utdelningar” när rätten att erhålla betalning fastställts.

NETTORESULTAT AV FINANSIELLA 
TRANSAKTIONER 

Nettoresultatet av finansiella transaktioner består av 
realiserade och orealiserade värdeförändringar i verkligt värde 
på de tillgångar och skulder som innehas för handelsändamål, 
realiserade och orealiserade statsskuldförbindelser samt 
realiserade och orealiserade valutakursförändringar. Posten 
innehåller även ränteintäkter från statsskuldförbindelserna.

ALLMÄNNA ADMINISTRATIONSKOSTNADER

Allmänna administrationskostnader omfattar 
personalkostnader, inklusive löner och arvoden, 
bonus, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och 
andra sociala avgifter. Här redovisas också hyres-, 
revisions-, utbildnings-, IT-, telekommunikations- samt 
rese- och representationskostnader samt avgifter för 
insättningsgarantin.

LEASING 

Mangold tillämpar IFRS 16 vilket innebär att väsentliga 
leasingavtal skall redovisas som tillgång och skuld i koncernens 
balansräkning. Kostnaderna för dessa leasingavtal redovisas 
som räntekostnad och avskrivning.

SKATTER

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom 
då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget 
kapital eller i övrigt totalresultat. I dessa fall redovisas även 
skatteeffekten mot eget kapital samt i övrigt totalresultat.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av skattesatser som är beslutade 
eller i praktiken beslutade per balansdagen. Hit hör även 
justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
Temporära skillnader beaktas inte för skillnad som uppkommit 
vid första redovisningen av goodwill och inte heller vid 
första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är 
rörelseförvärv som vid tidpunkten för transaktionen inte 
påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat. 

Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur 
underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade 
eller reglerade. 

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser 
och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade 
på balansdagen. 

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån 
det är sannolikt att dessa kommer att utnyttjas. Värdet på 
uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre 
bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

Under rubriken Skatt på årets resultat i resultaträkningen 
redovisas aktuell skatt, uppskjuten skatt och skatt avseende 
tidigare år.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Finansiella tillgångar och skulder som redovisas i 
balansräkningen avser aktier och andelar, fordringar, 
utlåning till allmänheten och kreditinstitut samt belåningbara 
statsskuldsförbindelser. Bland skulder och eget kapital 
återfinns leverantörsskulder, efterställda skulder, inlåning från 
allmänheten och övriga skulder. 

REDOVISNING I OCH BORTTAGANDE FRÅN 
BALANSRÄKNINGEN

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i 
balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets 
avtalsmässiga villkor.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när 
rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar 
kontrollen över den. Detsamma gäller för del av finansiell 
tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när 
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 
Detsamma gäller för del av finansiell skuld. 

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när 
det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det 
föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller 
att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. 

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas 
på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder 
sig att förvärva eller avyttra tillgången. Lånelöften 
redovisas inte i balansräkningen. Lånefordringar redovisas i 
balansräkningen i samband med att ett lånebelopp utbetalas 
till lånetagaren. En avsättning för lämnat lånelöfte görs 

om lånelöftet är oåterkalleligt och lämnas till en låntagare 
där ett nedskrivningsbehov identifieras redan innan lånet 
betalats ut eller när utlåningsräntan inte täcker företagets 
upplåningskostnader för att finansiera lånet.

KLASSIFICERING OCH VÄRDERING

Värdering av finansiella instrument sker vid 
anskaffningstillfället till anskaffningsvärdet, motsvarande 
verkligt värde, inklusive för finansiella instrument som inte 
redovisas till verkligt värde via resultatet, direkt hänförliga 
transaktionskostnader. Efterföljande värdering sker till verkligt 
värde eller upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden beroende på vilken klassificering det 
finansiella instrumentet tillhör. 

För närmare beskrivning av verkligt värde av finansiella 
instrument, se not 28 Finansiella tillgångar och skulder.

NEDSKRIVNING

Bedömning om nedskrivning av finansiella tillgångar som 
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen görs ej, då 
dessa redovisas till verkligt värde.

För kundfordringar tillämpas individuell prövning av varje 
utestående väsentlig kundfordran. Kundfordringar som 
inte skrivs ned efter individuell prövning värderas därefter 
modellbaserat, enligt IFRS 9. Värdering av kundfordringar 
sker utifrån tre olika nivåer 1, 2 och 3. Nivå 1 utgör samtliga 
fordringar upp till fordringar förfallna med mindre än 30 
dagar. Nivå 2 utgör förfallna fordringar med mer än 30 och 
mindre än 90 dagar. Nivå 3 utgör fordringar förfallna med 
mer än eller lika med 90 dagar. Nedskrivning sker baserat 
på konjunkturinstitutets prognos för BNP per capita för 
nästkommande år, fördelat utifrån beräknad sannolikhet för 
fallissemang, på de tre olika kategorierna. 

Mangolds nedskrivning av lånefordringar inklusive exponering 
utanför balansräkning sker utifrån tre olika nivåer 1, 2 och 3. 
Nivå 1 är kreditexponering som inte klassificeras som 2 eller 3. 
Nivå 2 är kreditexponering där kunden har legat överbelånad 
mer än 30 dagar eller har en överbelåning som överstiger 10 
procent av limiten. Nivå 3 är kreditexponering där Mangold 
bedömer att det är osannolikt att gäldenären kommer att 
betala sina kreditförpliktelser helt och hållet utan att Mangold 
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Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden 
och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut. Inventarier 
av mindre värde, med vilket avses inventarier med ett 
anskaffningsvärde understigande 10 000 kronor, kostnadsförs 
direkt.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar utgörs utan goodwill samt övriga 
immateriella anläggningstillgångar. Dessa redovisas som 
tillgång i balansräkningen enligt de principer som framgår 
under respektive rubrik nedan.

AVSKRIVNINGSPRINCIPER

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över 
den immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. 
Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det 
datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade 
nyttjandeperioderna är:

tillgriper åtgärder som att realisera säkerheter. Alternativt 
att någon av gäldenärens väsentliga kreditförpliktelser 
gentemot Mangold är förfallen till betalning sedan mer 
än 90 dagar eller enligt förordning 575/2013 artikel 178 
definition av fallissemang. En individuell prövning görs av varje 
kreditfordran allokerad till nivå 3. För nivå 1 och 2 tillämpas en 
värderingsmodell enligt IFRS 9.

Nedskrivning av lånefordringar och kundfordringar som 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om de 
tidigare skälen till nedskrivning inte längre föreligger och att 
full betalning från kunden förväntas erhållas och redovisas då 
som en återvinning av kreditförlusten.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL 
VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATET

Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande 
till verkligt värde med värdeförändringar redovisade 
i resultaträkningen. För dessa instrument redovisas 
värdeförändringar i resultatposten Nettoresultat av 
finansiella transaktioner (se not 9 Nettoresultat av finansiella 
transaktioner). De finansiella tillgångarna som värderas till 
verkligt värde via resultaträkningen utgörs av balansposten 
aktier och andelar samt balansposten belåningsbara 
statsskuldförbindelser.

LÅNEFORDRINGAR OCH KUNDFORDRINGAR

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
utbetalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. 
Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde och 
upplupen ränta. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån 
den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. 
Kund- och lånefordran redovisas till det belopp som beräknas 
inflyta, det vill säga efter avdrag för osäkra fordringar. 
Kundfordringar återfinns i balansposten ”övriga fordringar” 
och är specificerade i not 21. Lånefordringarna är fördelade på 
balansposterna utlåning till kreditinstitut respektive utlåning 
till allmänheten.

HANDELSLAGER

Med handelslager avses aktier och andelar som företaget 
innehar i handelssyfte eller för att säkra andra positioner i 
handelslagret, och inte är förenade med villkor som begränsar 
möjligheten att handla med dem eller, om de är förenade 
med sådana villkor, är möjliga att säkra. Med positioner avses 
företagets egna positioner och positioner som härrör från 
verksamhet för kunders räkning eller som likviditetsgarant. 
Företagets egna positioner klassificeras för närvarande som 
finansiella tillgångar som innehas för handel och värderas till 
verkligt värde via resultatet. Nettoresultatet av förändringarna 
i handelslagret är en del utav det resultat som redovisas i not 9 
Nettoresultat av finansiella transaktioner.

MATERIELLA TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång 
i balansräkningen om det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar kommer att komma företaget till del och 
anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Det redovisade 
värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur 
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga 
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller 
avyttring och utrangering av tillgången. Vinst eller förlust 
som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång 
utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens 
redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. 
Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

AVSKRIVNINGSPRINCIPER

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. För materiella anläggningstillgångar anser 
företaget att det inte finns några separata komponenter med 
väsentligt olika avskrivningsperioder.

NEDSKRIVNING 

Vid varje rapporteringsdatum, balansdag, så sker en noggrann 
genomgång av företagets immateriella anläggningstillgångar. 
Det görs vid denna tidpunkt en kritisk granskning av samtliga 
immateriella anläggningstillgångar, för att bedöma om en 
nedskrivning  är nödvändig, Mangold har ingen specifik 
nedskrivningspolicy, utan Nedskrivningsbehovet bedöms 
individuellt från fall till fall. 

Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas 
tillgångens återvinningsvärde (se nedan). För goodwill 
beräknas återvinningsvärdet dessutom årligen. Om det 
inte går att fastställa väsentliga oberoende kassaflöden 
till en enskild tillgång, och dess verkliga värde minus 
försäljningskostnader inte kan användas, grupperas 
tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov till den 
lägsta nivå där det går att identifiera väsentliga oberoende 
kassaflöden – en så kallad kassagenererande enhet.

Beräknade nyttjandeperioder

- Datorer och servrar 3 år

- Maskiner, inventarier och verktyg 5 år

- Andra immateriella anläggningstillgångar 3 år

- Kundrelationer 10 år

- Goodwill skrivs ej av, nedskrivningsprövas årligen

En nedskrivning redovisas när en tillgång eller 
kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade 
värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning 
redovisas som kostnad i årets resultat. Då nedskrivningsbehov 
identifieras för en kassagenererande enhet (grupp av enheter) 
fördelas nedskrivningsbeloppet i första hand till goodwill. 
Därefter görs enproportionell nedskrivning av övriga tillgångar 
som ingår i enheten (gruppen av enheter). 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus 
försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en 
diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som 
är förknippad med den specifika tillgången.

ÅTERFÖRING AV NEDSKRIVNINGAR

En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 
tillämpningsområde reverseras om det både finns indikation 
på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det 
har skett en förändring i de antaganden som låg till grund 
för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av 
goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den 
utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring 
inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, 
med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen 
nedskrivning gjorts.

GOODWILL

Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet 
för rörelseförvärvet och det verkliga värdet av förvärvade 
tillgångar, övertagna skulder samt eventualförpliktelser. 
Beträffande goodwill i förvärv som ägt rum före den 
1 januari 2008 har koncernen vid övergången till IFRS 
inte tillämpat IFRS retroaktivt utan det per denna dag 
redovisade värde utgör fortsättningsvis koncernens 
anskaffningsvärde, efter nedskrivningsprövning. Goodwill 
värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade 
nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande 
enheter och skrivs inte av utan testas årligen för 
nedskrivningsbehov. Hela goodwillposten i koncernen är 
hänförlig till goodwill på Mangold Fondkommission.
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ÖVRIGA IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Separat förvärvade immateriella tillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. 

Utgifter för utveckling redovisas som en tillgång i 
balansräkningen, om produkten eller processen är tekniskt 
och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga 
resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller 
sälja den immateriella tillgången. Övriga utgifter för utveckling 
redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. 

Aktuella utvecklingskostnader avser systemanpassning till 
MiFID-direktivet, ökat systemstöd för vissa arbetsuppgifter 
samt möjliggörande av kundbetalning via Swish.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Pensionering genom försäkring

Koncernens pensionsplan är tryggad genom försäkringsavtal 
och framgår av företagets försäkringspolicy. Enligt IAS 19 är 
en avgiftsbestämd plan en plan för ersättningar efter avslutad 
anställning enligt vilka företaget betalar fastställda avgifter 
till en separat juridisk enhet och inte har någon rättslig eller 
informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om den 
juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala 
alla ersättningar till anställda som hänför sig anställdas 
tjänstgöring under innevarande period och tidigare. Företagets 
pensionsplan är avgiftsbestämd och följer ITP-planen. 
Pensionsåldern är 65 år. 

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan 
diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade 
tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den förväntade 
kostnaden för vinstandels- och bonusbetalningar när 
koncernen har en gällande rättslig eller informell förpliktelse 
att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från 
anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.

Ersättning vid uppsägning

En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar 
av personal redovisas endast om företaget är bevisligen 
förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande eller 
när företaget redovisar kostnader för omstrukturering, av en 
formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den 
normala tidpunkten. Ersättningarna som beräknas bli reglerade 
inom tolv månader redovisas till dess nuvärde. Ersättningar 
som inte förväntas regleras helt inom tolv månader redovisas 
enligt långfristiga ersättningar. 

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har 
en befintlig juridisk eller informell förpliktelse som en följd 
av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde 
av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är 
väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av 
det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före 
skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av 
pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är 
förknippade med skulden.

Eventualförpliktelser 

En eventualförpliktelse (ansvarsförbindelse) redovisas när det 
finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser 
och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra 
framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte 
redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det 
inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. 
Inom affärsområdet Corporate Finance erbjuds tjänsten 
Emissionsgaranti. I ett emissionsuppdrag kan bolaget mot 
provision garantera kunden att en viss överenskommen del 
av kundens emissionen tecknas av bolaget för det fall att 
emissionen ej blir fulltecknad. Emissionsgarantier regleras i 
särskilda avtal med kunden. Om en emissionsgaranti faller ut 
tillförs de värdepapper som på detta sätt förvärvats i bolagets 
handelslager och värderas samt riskbedöms enligt samma 
principer som övriga värdepapper i handelslagret. 

Redovisningsprinciper moderbolag

Moderbolaget upprättar sin årsredovisning enligt 
årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för 
juridisk person. Även av Rådet för finansiell rapporterings 
utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. 
RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen 
för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU 
antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom 
ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med 
hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till 
IFRS som ska göras.

Andelar i dotterföretag och intressebolag redovisas enligt 
anskaffningsvärdemetoden.

Nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning förväntas 
inte komma att ha någon väsentlig effekt på moderbolagets 
finansiella rapporter.

Värderings- och omräkningsprinciper

Med anledning av sambandet mellan redovisning och 
beskattning, tillämpas inte reglerna om finansiella 
instrument och säkringsredovisning i IAS 39 i moderbolaget 
som juridisk person. I moderbolaget värderas finansiella 
anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell 
nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt 
lägsta värdets princip. Det bokförda värdet för räntebärande 
instrument motsvarar det verkliga värdet av produkten.

Koncernbidrag och aktieägartillskott 

Bolaget tillämpar alternativregeln enligt RFR 2 vid redovisning 
av koncernbidrag. Erhållna samt lämnade koncernbidrag 
redovisas som bokslutsdisposition.
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Not 3 Riskhantering

RISKHANTERING KONCERN

I Mangolds verksamhet uppstår olika typer av risker såsom 
kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa 
risker. Alla risker av väsentlig betydelse koncentreras främst 
till Mangold Fondkommission ABs verksamhet. I syfte att 
begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har 
Mangold Fondkommissions styrelse fastställt styrdokument 
för verksamheten. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för koncernens 
riskhantering. Mangold har också en riskhanteringsfunktion 
som är fristående från den affärsdrivande verksamheten 
och som utgör en oberoende funktion för kontroll av 
bolagets risker. Riskhanteringsfunktionen rapporterar till 
bolagets styrelse och VD i den dagliga verksamheten. 
Riskhanteringsfunktionen övervakar och kontrollerar även 
riskerna i koncernen.

Koncernens riskhantering är uppbyggd enligt en modell med 
tre försvarslinjer där alla led har ett ansvar att, i enlighet med 
fastställda styrdokument, förebygga, övervaka och hantera 
risker som kan uppstå. Mangolds riskhantering syftar till att 
identifiera och analysera de risker som finns i verksamheten, 
att för dessa sätta lämpliga riskaptiter och risklimiter samt 
att försäkra att lämpliga kontroller finns. Riskerna bevakas 
och kontroller görs löpande mot uppsatta riskaptiter och 
risklimiter. Riktlinjer och riskhanteringssystem gås igenom 
regelbundet för att kontrollera dess korrekthet och att de 
exempelvis återspeglar gällande marknadsreglering för de 
produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och 
tydliga processer skapar Mangold förutsättningar för en god 
risk kultur, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar. 
Mål och syfte med riskhantering är därmed att säkerställa att 
företaget inte under några omständigheter ska ha ett samlat 
kapitalbehov (kredit-, marknads-, operativ-, likviditets- och 
övriga risker) eller risknivå som på något sätt kan komma upp 
till en risknivå som äventyrar den fortsatta överlevnaden. 

KREDITRISK

Med kreditrisk avses risken för att en förlust uppkommer på 
grund av att en motpart, eller gäldenär, antingen av ovilja eller 
oförmåga, helt eller delvis inte uppfyller avtalade förpliktelser. 
Kreditrisk inkluderar även motpartpartrisk, koncentrationsrisk 
och avvecklingsrisk.  

Mangold eftersträvar en god riskspridning. Kreditrisken 
hanteras genom att löpande pröva motpartens kreditvärdighet 
samt att sätta betalningsvillkor. För att begränsa kredit- och 
motpartsrisker i företagets kreditportfölj finns fastställda 
kreditlimiter. 

Mangolds kredittagare är företag eller privatpersoner som 
söker kredit för att kunna genomföra transaktioner i finansiella 
instrument som förvaras i depå hos Mangold. Målgruppen 
är främst befintliga kunder som har en god förståelse för 
de finansiella marknadernas funktion, hur belåning av 
finansiella instrument fungerar och vilka risker detta kan 
medföra. En avgörande bedömningsgrund för företagets 
kreditgivning, som utifrån låntagarnas hemvist är geografiskt 
hänförliga till företagets verksamhetsområde, är låntagarnas 
återbetalningsförmåga. För att ytterligare mitigera risken är 
företagets krediter dessutom säkerställda med pantförskrivning 
dels av låntagarens värdepapper i depå hos bolaget, dels av 
låntagarens likvida medel på konto hos bolaget. 

Mangold har rutiner för övervakning av förfallna 
betalningar och oreglerade fordringar som syftar till att 
minimera kreditförlusterna genom att tidigt upptäcka 
eventuella betalningsproblem hos kredittagarna. VD har 
fastställt instruktioner för hantering av säkerheter vid 
värdepapperskrediter vilka bland annat innebär att aktuella 
belåningsvärden och lämnade krediter dagligen stäms av mot 
gällande kreditlimiter. I händelse av att en kund med kreditlimit 
överskrider sin belåningsgrad arbetas det utifrån tre lösningar: 
1) att kunden överför likvida medel till sin depå för att täcka 
upp differensen, 2) att kunden flyttar över belåningsbara 
värdepapper till sin depå och 3) att Mangold genomför 
tvångsförsäljning av värdepapper på depån för att täcka upp 
differensen mellan de belåningsbara värdepapperna och 
kreditlimiten. 

KREDITRISKEXPONERING

Alla belopp anges i KSEK

2020 Kreditexponering Nedskrivning
Värde av 

 säkerheter

Kreditexponering 
efter avdrag för 

nedskrivning och 
säkerhet

Belåningsbara statsskuldförbindelser 234 771 234 771

Utlåning till kreditinstitut 29 511 29 511

Utlåning till allmänheten 188 732 5 894 176 128 6 711

Varav:   nivå 1 177 417 1 290 176 128 0

nivå 2 6 477 245 6 232

nivå 3 4 838 4 359 479

Kundfordringar 20 338 12 676 7 663

Varav:   nivå 1 6 724 43 6 681

nivå 2 976 25 951

nivå 3 12 639 12 608 31

Total Kreditexponering 473 354 18 569 176 128 278 657

2019 Kreditexponering Nedskrivning
Värde av 

 säkerheter

Kreditexponering 
efter avdrag för 

nedskrivning och 
säkerhet

Belåningsbara statsskuldförbindelser 181 709 181 709

Utlåning till kreditinstitut 75 405 75 405

Utlåning till allmänheten 157 139 5 787 125 698 25 654

Varav:   nivå 1 131 231 1 332 125 698 4 201

nivå 2 21 631 238 21 393

nivå 3 4 277 4 216 61

Kundfordringar 25 828 3 596 22 232

Varav:   nivå 1 8 967 52 8 915

nivå 2 828 5 822

nivå 3 16 033 3 539 12 494

Total Kreditexponering 440 080 9 382 125 698 305 000

Utlåning till allmänheten per kategori av låntagare 2020 2019

Företagskunder 126 519 103 612

Privatkunder 62 214 53 527

Summa 188 732 157 139

    

Kundfordringar per kategori av låntagare 2020 2019

Företagskunder 20 320 24 478

Privatkunder  19  1 350 

Summa 20 338 25 828
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Bedömning av kreditkvalité på finansiella tillgångar

En individuell prövning av varje utestående kundfordring görs 
av en grupp bestående av VD, CFO och bolagsjurist vilka har 
goda kunskaper om varje kunds betalningsförmåga. Denna 
prövning kan inkludera och resultera i bl.a. förhandlingar med 
kunder, uppskjuten betalning samt inkasso och indrivning. 
Utöver den individuella prövningen tillämpar Mangold 
en förenklad nedskrivningsmodell i enlighet med IFRS 9 
med kollektiv bedömning av framtida makrofaktorer och 
betalningsförmåga. Per 31 december 2020 uppgick Mangolds 
kreditreserveringar till 12 676 tkr, varav 12 607 tkr avser 
individuella reserveringar och 69 tkr avser modellberäknade 
kreditreserveringar, vilka avser 27 olika poster.  

OPERATIVA RISKER

Med operativ risk avses förluster på grund av bristfälliga 
eller felaktiga interna processer eller rutiner, mänskliga fel, 
inkorrekta system eller externa händelser. Riskerna består 
huvudsakligen av IT-risker, legala risker, ryktesrisk och 
administrativa risker inom de olika affärsområdena.

Mangolds operativa risker hanteras med god intern styrning 
och kontroll samt av styrelsen fastställda styrdokument för 
effektiv riskhantering. Dessutom sker kontinuerliga kontroller 
som säkerställer ansvar och befogenheter i den löpande 
verksamheten. 

IT risk

Med IT-risk avses risken för förluster eller minskade intäkter 
på grund av informationsteknologi (till exempel datasystem 
eller programvaror).

Legala risker

Med legal risk avses risken för att förluster uppkommer 
på grund av att avtal inte visar sig vara juridiskt hållbara 
eller att nya lagar eller föreskrifter utfärdas och medför att 
förutsättningarna för verksamheten ändras på ett ogynnsamt 
sätt. Mangolds legala hantering är att alla avtal och andra 
rättsförhållanden alltid granskas av Mangolds bolagsjurist 
samt att koncernens bolag tecknar erforderlig ansvars- och 
skadeståndsförsäkring. 

Ryktesrisk

Ryktesrisk avser risken för förlorat anseende hos kunder, 
ägare, anställda, myndigheter, etcetera, vilket kan leda till 
minskade intäkter.

MARKNADSRISK

Marknadsrisk utgörs av risken för förlust till följd av 
förändringar i aktiekurser, räntor och valutor. För Mangold 
uppstår marknadsrisk främst genom handel i eget lager, i 
åtaganden som likviditetsgarant, genom arbitragehandel samt 
genom att i undantagsfall ta positioner för att underlätta 
kundernas affärer. Mangold kan även agera garant vid 
kapitalanskaffningar och kan från tid till annan på grund av 
garantiåtaganden ha ett innehav av värdepapper i eget lager. 
Värdepapper ska emellertid alltid avyttras och målsättningen 
är att eget lager ska ha ett minimalt innehav. En eventuell 
förändring av portföljerna med en (1) procent skulle medföra 
en resultatförändring på cirka 260 tkr. 

Riskhanteringsfunktionen hanterar de dagliga 
marknadsriskerna genom att löpande övervaka koncernens 
exponeringar för att säkerställa att inga otillåtna instrument 
handlas samt att styrelsens fastställda risklimiter inte 
överskrids. 

Marknadsrisk i form av aktiekursrisk förekommer i Mangold 
Fondkommission AB. Vid årets utgång uppgick kapitalkravet 
för marknadsrisk till 4,1 mkr. Beräkning av kapitalkrav enligt 
schablonmetoden för marknadsrisk har skett i enlighet med 
kapitaltäckningsförordning (EU 575/2013) samt med hänsyn 
tagen till de finansiella instrumentens verkliga värde. 

Mangold genomför minst kvartalsvis känslighetsanalyser på 
handelslager, detta görs med hjälp av conditional Value-at-
Risk. Det valda konfidensintervallet uppgår till nittiosju komma 
fem (97,5) procent, vilket betyder att det är det förväntade 
värdet på det sämsta utfallet av 40 tvåveckorsperioder. För att 
modellen ska vara applicerbar krävs det att de underliggande 
finansiella instrumenten har tillräckligt många historiska 
datapunkter. De finansiella instrument som hamnar utanför 
modellen analyseras med hjälp av schablonmetoden och 
durationsmetoden. Vid årets utgång uppgick kapitalbehovet 
för marknadsrisken till 4,4 miljoner kronor. 

Valutarisk

Valutarisk är risken för att verkligt värde av eller framtida 
kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund 
av förändringar i valutakurser. Mangold har i huvudsak 
exponering mot den svenska marknaden vilket medför 
att valutaexponeringar i normalfallet är små. Mangold 
har dessutom en risklimit för valutakursrisk som löpande 
övervakas för att tillse att Mangold inte tar för stora 
valutarisker. 

Om nettopositionerna i utländsk valuta överstiger två (2) 
procent av kapitalbasen redovisas ett kapitalkrav för valutarisk, 
se not 30. Vid årsskiftet understeg Mangolds positioner i 
utländsk valuta två procent av kapitalbasen. 

RÄNTERISK

Med ränterisk avses osäkerheten i framtida kassaflöden till 
följd av förändrad marknadsränta för finansiering och inlåning. 
Ränterisk avser ett företags känslighet för förändringar i 
räntornas nivå och räntekurvans struktur. Ränterisk är i stor 
utsträckning en strukturell risk som naturligt följer av att 
företag bedriver ut- och inlåning. Ränterisk kan också uppstå 
som konsekvens av ett företags egna val av löptider och 
räntebindningstider för sina exponeringar och finansiering, 
utöver vad som kan anses vara en naturlig konsekvens av 
företagets affärsmodell. 

Mangolds samtliga ränteposter är hänförliga till innehav 
av kommunobligationer- eller certifikat samt utlåning till 
kreditinstitut och allmänheten. Räntenettot i koncernen per 
2020-12-31 uppgår till 8 886 (7 730) tkr. I moderbolaget 
uppgår räntenettot till -1 289 (-1 288) tkr.

Under 2016 emitterade Mangold ett förlagslån 
(supplementärkapital) med årlig ränta på sju (7) procent. 
För närvarande har koncernens utlåning främst täckts av 
kundernas inlåning på depåerna samt av eget kapital.

FINANSIELLA RISKER MODERBOLAG

Moderbolaget tillämpar samma riskhantering som koncernen 
i övrigt, se beskrivning under Riskhantering koncern. 
Moderbolagets verksamhet är ytterst begränsad varför de 
risker som uppstår i moderbolaget också är det. 

LIKVIDITETSRISK

Med likviditetsrisk avses risken för att inte kunna infria 
sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att 
kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. 
Mangold har en fastställd riktlinje som hanterar likviditetsrisk. 
Riktlinjen styr hur Mangold löpande ska arbeta med 
likviditetsrisk och de olika styrdokument som sätter ramverket 
för hur Mangold i händelse av försämrad likviditet eller ökad 
likviditetsrisk ska agera. 

Riskhanteringsfunktionen bevakar löpande likviditeten i 
företaget samt utför stresstester. Syftet med stresstester 
är att förbereda Mangolds hantering av företagets 
betalningsberedskap och att mäta Mangolds likviditetsrisk 
under stressade scenarion. Stresstesterna försäkrar även att 
Mangolds aktuella exponeringar för likviditetsrisk stämmer 
överens med den av styrelsen fastställd risklimit. 

Mangold mäter likviditetsrisken med hjälp av 
likviditetstäckningsgrad. Vid årets utgång uppgick 
likviditetstäckningsgraden för koncernen till 166,8 (241,5) 
procent, det lagstadgade kravet är hundra (100,0) procent. 

Koncernens likviditetsexponering med avseende på 
återstående löptider på tillgångar och skulder framgår av 
tabellen på följande sida. 
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LIKVIDITETSEXPONERING 2019

Alla belopp anges i KSEK Förväntad löptid

2019 Vid anfordran Högst 3 mån  3 till 12 mån  > 12mån Utan löptid  Tot.redov.värde 

TILLGÅNGAR

Finansiella tillgångar

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 10 000 10 052 161 656 181 709

Utlåning till kreditinstitut 75 405 75 405

Utlåning till allmänheten 151 352 151 352

Aktier och andelar 40 829 40 829

Andelar i intressebolag 23 928 23 928

Immateriella anläggningstillgångar 34 027 34 027

Materiella anläggningstillgångar 19 726 19 726

Övriga fordringar 28 892 28 892

Upplupna intäkter 10 328 10 328

Finansiella tillgångar totalt 277 914 38 892 10 052 161  656 77 681 566 195

SKULDER

Finansiella skulder

Efterställda skulder 18 400 18 400

Leverantörsskulder (i övriga skulder) 4 975 4 975

Leasingskulder 17 555 17 555

Övriga skulder 5 679 5 679

Inlåning från allmänheten 387 752 387 752

Upplupna kostnader (skulder till ftg) 9 169 9 169

Finansiella skulder totalt 407 575 0 0 35 955 0 443 531

Icke-finansiella skulder 

Skatteskulder 295 295

Upplupna kost. (skuld till personal) 16 969 16 969

Övriga skulder 3 005 3 005

Icke-finansiella skulder 20 268 0 0 0 0 20 268

Summa skulder 427 843 0 0 35 955 0 463 799

Eget kapital 102 397 102 397

Summa skillnad -149 929 38 892 10 052 125 701 -24 716 0

LIKVIDITETSEXPONERING 2020

Alla belopp anges i KSEK Förväntad löptid

2020 Vid anfordran Högst 3 mån  3 till 12 mån  > 12mån Utan löptid  Tot.redov.värde 

TILLGÅNGAR

Finansiella tillgångar

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 130 014 7 025 97 733 234 771

Utlåning till kreditinstitut 29 511 29 511

Utlåning till allmänheten 182 839 182 839

Aktier och andelar 40 229 40 229

Andelar i intressebolag 32 352 32 352

Immateriella anläggningstillgångar 31 800 31 800

Materiella anläggningstillgångar 16 824 16 824

Övriga fordringar 24 571 24 571

Upplupna intäkter 10 484 10 484

Finansiella tillgångar totalt 263 062 154 585 7 025 97 733 80 975 603 381

SKULDER

Finansiella skulder

Efterställda skulder 13 400 13 400

Leverantörsskulder (i övriga skulder) 2 696 2 696

Leasingskulder 13 444 13 444

Övriga skulder 10 136 10 136

Inlåning från allmänheten 394 426 394 426

Upplupna kostnader (skulder till ftg) 8 030 8 030

Finansiella skulder totalt 415 288 0 0 26 844 0 442 132

Icke-finansiella skulder 

Skatteskulder 2 081 2 081

Upplupna kost. (skuld till personal) 33 698 33 698

Övriga skulder 0 0

Icke-finansiella skulder 35 780 0 0 0 0 35 780

Summa skulder 451 068 0 0 26 844 0 477 912

Eget kapital 125 469 125 469

Summa skillnad -188 006 154 585 7 025 70 889 -44 494 0
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Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

BEDÖMNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV AV 
GOODWILL

Goodwill har, i avsikt att kunna pröva nedskrivningsbehov, 
allokerats till kassagenererande enhet enligt Mangolds 
affärsmässiga organisation. Redovisade värden för 
den kassagenerande enheten prövas årligen avseende 
nedskrivningsbehov. 

Återvinningsvärdet (det vill säga det högre av nyttjandevärde 
och verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader) 
fastställs normalt baserat på nyttjandevärde, framtaget med 
användande av diskonterade kassaflödesberäkningar där en 
långsiktig tillväxttakt om femton (15) procent antagits som 
den budgeterade tillväxttakten för de närmaste tre åren, 
då koncernens historiska tillväxttakt är betydligt högre och 
bedömningen gjorts att det är realistiskt givet nuvarande 
marknadsklimat och konkurrenssituation. I prövningarna 
gällande återvinningsvärdet använder ledningen vad den 
anser vara rimliga antaganden, baserade på bästa tillgängliga 
information på balansdagen. Antaganden som nyttjas är 
intäktsutveckling, kostnadsutveckling och resultatutveckling 
vilka samtliga bygger på en detaljerad 3 årsplan med 
utförlig handlingsplan för år 1-3, prognos om femton (15) 
procent tillväxt, för år 4-5 samt uthållig tillväxt om två (2) 
procent, vilket är det långsiktiga inflationsmålet i Sverige, 
för residualvärdet. Rimligt möjliga förändringar i dessa 
nyckelantaganden som beräkningen är mest känslig för skulle 
inte föranleda något nedskrivningsbehov. Historiskt har 
Mangolds tillväxttakt klart överstigit branschen som helhet.

Företagsledningen har i samband med revisionsarbetet diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna 
avseende företagets viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer och 
uppskattningar.

I prövningarna använde ledningen vad den anser vara rimliga 
antaganden, baserade på bästa tillgängliga information på 
balansdagen.

De nyckelantaganden som användes i 
nyttjandevärdeberäkningarna var försäljningstillväxt, EBITA-
marginalens utveckling, diskonteringsränta (Weighted 
Average Cost of Capital) och gränsvärde för tillväxttakten 
i fritt kassaflöde. Beräkningarna baseras på av ledningen 
godkänd femårsprognos samt slutvärde, som enligt ledningens 
bedömning avspeglar historiska erfarenheter, prognoser i 
branschstudier och annan externt tillgänglig information. Den 
i prövningen använda diskonteringsräntan (WACC) innan skatt 
som använts har i snitt uppgått till 12,6 procent. 

VIKTIGA KÄLLOR TILL OSÄKERHET I 
UPPSKATTNINGAR

Nedskrivningar för kreditförluster

Nedskrivning för kreditförluster sker normalt utifrån en 
individuell bedömning och baseras på ledningens bästa 
uppskattning av nuvärdet av kassaflöden som förväntas 
erhållas. Vid uppskattning av dessa kassaflöden görs 
en bedömning av motpartens finansiella situation och 
realisationsvärdet på varje underliggande säkerhet. Varje 
osäker fordran bedöms på dess meriter med avseende på 
uppskattade kassaflöden som bedöms återvinningsbara.

Not 5 Segmentsupplysningar

Not 6 Provisionsintäkter och provisionskostnader

Alla belopp anges i KSEK

Segment Investment Banking Private Banking Koncernen

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Rörelseintäkter 145 041 106 630 44 033 45 453 189 074 152 083

Kostnader -92 236 -81 143 -46 896 -56 751 -139 132 -137 894

Resultat före bonus 52 805 25 487 -2 863 -11 298 49 942 14 190

Bonus -22 923 -5 113

Andelar i ägarintressen resultat 6 675 5 799

Rörelseresultat 33 694 14 876

Segmentets andel av tillgångarna *)  167 616  121 943  435 764  444 253  603 380  566 195 

Segmentets andel av skulderna *)  57 396  46 736  420 515  417 062  477 911  463 799 

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

PROVISIONSINTÄKTER KONCERNEN

Segment Investment Banking 117 811 105 740

Segment Private Banking 32 474 35 750

Summa koncernen 150 284 141 489

PROVISIONSKOSTNADER KONCERNEN 

Konsultativa försäljningskostnader -1 547 -953

Administrativa försäljningskostnader -179 113

Summa -1 726 -841

*) Uppgifterna baseras på uppskattningar  

Ledningsgruppen använder främst intäkter samt rörelseresultat före skatt i bedömningen av rörelsesegmentens utveckling.
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Not 7 Övriga rörelseintäkter

Not 8 Ränteintäkter och räntekostnader  

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

KONCERNEN

Försäkringsersättningar 3 813 –

Övrigt 13 020 2 595

Summa 16 832 2 595

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

KONCERNEN

Ränteintäkter

Utlåning till kreditinstitut 1 145 1 702

Utlåning till allmänheten 10 920 9 536

Övriga 4 -

Summa 12 070 11 238

Räntekostnader

Efterställda skulder -1 200 -1 288

Övriga -1 983 -2 220

Summa -3 183 -3 508

Räntenetto 8 886 7 730

MODERBOLAGET

Räntekostnader

Efterställda skulder -1 288 -1 288

Övriga -1 -

Summa -1 289 -1 288

Räntenetto -1 289 -1 288

Samtliga ränteintäkter och räntekostnader är hänförliga till poster som värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Not 9 Nettoresultat av finansiella transaktioner

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

KONCERNEN

Realiserat resultat avseende värdepapper 3 014 13 993

Orealiserad värdeförändring avseende värdepapper 11 764 -12 899

Summa 14 778 1 095

Vinst uppdelat per värderingskategori  

Värdepapper värderade till verkligt värde över resultatet 14 778 1 095

Summa 14 778 1 095

MODERBOLAGET

Realiserat resultat avseende värdepapper - -

Orealiserad värdeförändring avseende värdepapper - -

Summa - -

Vinst uppdelat per värderingskategori  

Värdepapper värderade till verkligt värde över resultatet - -

Summa - -

Not 10 Resultat från andelar i intresseföretag

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

MODERBOLAGET

Erhållen utdelning 4 833 4 573
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Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

KONCERNEN

Personalkostnader

Löner och arvoden 47 569 47 944

Sociala avgifter 14 273 15 011

Pensionskostnader 7 968 8 028

Avsättning till bonus 22 923 5 113

Övriga personalkostnader 2 872 5 201

Summa 95 605 81 298

Varav lön och pension till styrelse och verkställande direktör 5 910 5 904

Varav sociala avgifter till styrelse och verkställande direktör 1 857 1 855

Övriga administrationskostnader 

Porto, telefon och datakommunikation 4 669 4 745

IT-kostnader 9 369 7 219

Konsulttjänster 4 501 5 218

Inhyrd personal 1 245 4 275

Revision 1 216 760

Lokalkostnader 2 823 1 188

Moms 6 164 7 191

Licensavgifter och royalties 3 262 3 375

Bankkostnader 2 095 1 398

Advokat- och rättegångsskostnader 2 193 2 080

Övriga 5 780 7 515

Summa övriga administrationskostnader 43 317 44 965

Summa allmänna administrationskostnader 138 922 126 262

MODERBOLAGET

Moderbolaget har inte haft några anställda och några löner har inte utbetalats.

Företagsförsäkringar 526 464

Övriga 1 2

Summa 527 467

Summa allmänna administrationskostnader 527 467

Not 11 Allmänna administrationskostnader BEREDNINGS- OCH BESLUTSPROCESS

Per den 29 januari 2020 har styrelsen fastställt ny 
ersättningspolicy i enlighet med FFFS 2011:1 och 
ändringsföreskrifterna FFFS 2014:22 (”Föreskrifterna”) samt 
ESMA:s riktlinjer för en ersättningspolicy och ersättningspraxis 
(ESMA/2013/606).

Ersättningspolicyn är tillämplig på bolagets samtliga anställda, 
såvida inget annat anges. Vissa av bestämmelserna är 
tillämpliga endast på anställda som kan påverka Mangolds 
risknivå. Med detta avses anställda som utövar eller kan 
utöva ett väsentligt inflytande på Mangolds risknivå. Mot 
bakgrund av (i) att Mangolds ledningsgrupp endast är ett 
rådgivande (och inte beslutande) organ, (ii) att Mangolds 
affärsområdeschefer inte utan godkännande från VD får 
fatta beslut eller vidta åtgärder som innebär ett väsentligt 
risktagande för Mangold, (iii) Market Making inte får bedriva 
egenhandel (utan endast verkställer likviditetsgaranti ett 
väsentligt inflytande på Mangolds risknivå, styrelsen fastställer 
härmed att personer på Mangold som kan påverka Mangolds 
risknivå är (a) verkställande direktören, (b) risk manager, (c) 
regelansvarig person och (d) ledamot i kreditkommitté.

Styrelsen har fattat beslut om ersättning till anställda i 
ledande positioner samt till regelansvarig person och riskchef. 
Verkställande direktör får fatta beslut om övriga anställdas 
ersättning. Avsättning för bonus görs enligt styrelsebeslut för 
halva det belopp som återstår av resultatet före skatt sedan 
fyra procent av föregående års eget kapital räknats bort.

RÖRLIGA ERSÄTTNINGAR (BONUS) 

Syftet med ersättningspolicyn är att den ska vara förenlig med 
och främja en effektiv riskhantering samt ej uppmuntra till ett 
överdrivet risktagande i bolaget. Den ska kunna identifiera, 
mäta, styra, internt rapportera och kontrollera de risker som 
verksamheten är förknippad med. Rörliga ersättningar till 
anställda beräknas och redovisas som kostnad i det kvartal 
bonusen avser. Bonusutbetalning avseende intjänad bonus 
sker den 25 mars efterföljande kalenderår (40 procent av 
bonusavsättningen för kalenderåret för bonusbelopp över 

100.000 SEK) och den resterande delen tre år därefter. Den 
uppskjutna delen kan under vissa omständigheter slutligen 
helt eller delvis bortfalla om det i efterhand visar sig att 
den anställde, resultatenheten eller Mangold inte uppfyllt 
resultatkriterierna eller om Mangolds ställning försämras 
väsentligt, särskilt om Mangold inte längre kan antas kunna 
fortsätta sin affärsverksamhet eller om Mangold behöver ta 
emot statligt stöd enligt gällande lagstiftning om statligt stöd.

LEDNING

Styrning och ledning för koncernen utövas av moderbolagets 
styrelse och VD.

LÖNER OCH ARVODEN

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår endast ett 
fast arvode enligt bolagsstämmans beslut. Ersättning till VD 
och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, 
rörlig ersättning samt pension. Ersättningen till VD och andra 
befattningshavare bekostas av Mangold Fondkommission AB, 
då samtliga av dessa är anställda av Mangold Fondkommission 
AB. Moderbolaget har inga anställda.

UPPSÄGNINGSTIDER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

Det finns inga avtal avseende avgångsvederlag till styrelse, VD 
eller andra ledande befattningshavare. Verkställande Direktör 
har en uppsägningstid om sex månader.

Ersättningar för styrelsen som redovisas nedan är beslutade 
av årsstämman och avser årsarvodet från årsstämman 2020 
till årsstämman 2021. Ersättningen till styrelsen består av 
en fast ersättning för styrelsearbete samt en fast del för 
arbete i respektive utskott. Revisionsutskottet samt Risk- & 
Complianceutskottet.
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Ersättningar 2019 Grundlön /
styrelsarvode

Rörlig   
Ersättning **

Pensions- 
kostnad

Summa Antal Personer

Styrelsens ordförande 350 - - 350 1

Övriga styrelseledamöter* 700 - - 700 3

Verkställande direktör 2 835 1 489 531 4 854 1

Övrig ledning 4 239 952 987 6 178 5

Summa 8 124 2 441 1 517 12 083 10

Ersättningar 2020 Grundlön /
styrelsarvode

Rörlig   
Ersättning **

Pensions- 
kostnad

Summa Antal Personer

Per Åhlgren, styrelsens ordförande 370 - - 370 1

Övriga styrelseledamöter* 730 - - 730 3

Verkställande direktör 2 800 1 529 531 4 860 1

Övrig ledning 5 526 905 1 074 7 505 5

Summa 9 427 2 434 1 605 13 466 10

* Ersättningen till styrelseledamöter 2019 har utgått till Peter Serlachius 250 000 kronor, Birgit Köster Hoffman 200 000 
kronor och Marie Friman 250 000 kronor.

** Utav den rörliga ersättningen som överstiger 100 000 kronor för enskilda ersättningar betalar bolaget ut fyrtio (40) procent 
av beslutat belopp nästkommande år och resterande sextio (60) procent med tjugo (20) procent per år under en tre (3) 
årsperiod därefter.

Ersättning till verkställande direktör avser endast chef i dotterbolag. För övrig ersättning till närstående hänvisas 
till not 27.

RÖRLIG ERSÄTTNING OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER

Den verkställande ledningens del i bonusavsättning (rörlig ersättning) beslutas av styrelsen. Styrelsen beslutar 
även om ersättning till anställda som har det övergripande ansvaren för någon av företagets kontrollfunktioner. 
Resterande bonusavsättning tilldelas övrig personal enligt beslut av VD, i vissa fall i samråd med styrelse. Varken 
styrelse eller anställda har varit föremål för övriga förmåner under 2020 eller 2019.

* Ersättningen till styrelseledamöter år 2020, Peter Serlachius 210 000 kronor, Birgit Köster Hoffman 260 000 kronor och 
Marie Friman 260 000 kronor.

** Utav den rörliga ersättningen som överstiger 100 000 kronor för enskilda ersättningar betalar bolaget ut fyrtio (40) procent 
av beslutat belopp nästkommande år och resterande sextio (60) procent med tjugo (20) procent per år under en tre (3) 
årsperiod därefter.

Ersättningar för styrelsen som redovisas nedan är beslutade av årsstämman och avser årsarvodet från 
årsstämman 2019 till årsstämman 2020. Ersättningen till styrelsen består av en fast ersättning för styrelsearbete 
samt en fast del för arbete i respektive utskott, Revisionsutskottet samt Risk- & Complianceutskottet.

PENSIONER

Koncernens pensionsålder är sextiofem (65) år. Utbetalning av rörlig ersättning är ej tjänstepensionsgrundande. 
Tjänstepensionspremierna är avgiftsbestämda.

ANTAL HELTIDSANSTÄLLDA 2020-12-31 2019-12-31

Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa

Antal heltidsanställda 51 19 70 63 29 92

Könsfördelning ledningen 2020-12-31 2019-12-31

KONCERNEN Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa

Styrelsen (inkl. VD) 3 2 5 3 2 5

Övrig ledning 5 0 5 5 0 5

Totalt 8 2 10 8 2 10

ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

KONCERNEN MODERBOLAGET

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 2020 2019 2020 2019

Revisionsuppdraget 517 521 100 48

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 220 191 200 90

Övriga tjänster 30 30 - -

Koncernen totalt 767 742 300 138
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Not 12 Kreditförluster netto Not 13 Inkomstskatt

KONCERNEN

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 33 694 14 876

Skatt enligt gällande skattesats -7 211 -3 183

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -1 599 -1 427

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 1 429 1 241

Skatteeffekt av ianspråktagen inrullat underskott - -

Skatteeffekt avseende tidigare år - -381

Skatteeffekt av förändring i uppskjuten skattfordran/skatteskuld 107 -

Redovisad effektiv skatt -7 273 -3 751

Varav periodens skattekostnad -7 273 -3 751

Aktuell Skatt -7 380 -3 793

Uppskjuten Skatt 107 43

Redovisad Skatt -7 273 -3 751

UPPSKJUTEN SKATT

2020 Uppskjuten 
Skatteford.

Uppskjuten 
Skatteskuld Netto

Immateriella tillgångar 107 -293 -187

Underskottsavdrag - - -

Netto uppskjuten skatteskuld 107 -293 -187

2019 Uppskjuten 
Skatteford.

Uppskjuten 
Skatteskuld Netto

Immateriella tillgångar 145 -440 -295

Underskottsavdrag - - -

Netto uppskjuten skatteskuld 145 -440 -295

 

Belopp i MKR 2020 2019

Kundfordringar -10 239 -2 253

Lånefordringar 377 -2 195

Summa -9 861 -4 448
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MODERBOLAGET

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 3 545 3 285

Skatt enligt gällande skattesats -759 -703

Justering av skattekostnad från tidigare år - -

Skatteeffekt av utnyttjat underskottsavdrag - -

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -276 -276

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 1 034 979

Skatteeffekt av förändring i uppskjuten skattfordran/skatteskuld - -

Redovisad effektiv skatt 0 0

Varav periodens skattekostnad - -

Aktuell Skatt - -

Uppskjuten Skatt - -

Redovisad Skatt 0 0

Förändringen mellan åren har redovisats som uppskjuten skattekostnad/intäkt i resultaträkningen.

För ytterligare information, se även Åldersanalys Not 3.

Mangold håller klientmedel skilda från Mangolds egna medel genom separata bankkonton. Då Mangold inte förfogar över dessa 
medel är de inte upptagna i balansräkningen.

Not 14 Utlåning till kreditinstitut

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT KONCERNEN

Utestående fordringar, brutto

– svensk valuta 20 272 57 730

– utländsk valuta 9 239 17 675

Summa 29 511 75 405

Varav: tillgodohavanden på bank 29 511 75 405

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

Klientmedel 95 918 69 572

Not 15 Utlåning till allmänheten

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN KONCERNEN

Utlåning till allmänheten (SEK) 181 468 149 541

Utlåning till allmänheten (utländska valutor) 1 371 1 811

Summa 182 839 151 352



94. Mangold Årsredovisning 2020 Mangold Årsredovisning 2020 95.

Not 16 Aktier och andelar  

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN KONCERNEN

Värdepapper – Sverige

Aktieinnehav vid årets början 56 001 33 087

Anskaffningar under året 60 872 67 410

Försäljningar under året -73 694 -44 495

Aktieinnehav vid årets slut 43 179 56 001

Ackumulerade orealiserade värdeförändringar* -2 951 -15 172

Aktieinnehav vid årets slut (bokfört värde) 40 229 40 829

"Fondandelar vid årets början" - -

"Nettoförändring under året" - -

Fondandelar vid årets slut - -

Totalt aktieinnehav och fondandelar 40 229 40 829

* Orealiserat resultat redovisas över resultaträkningen

Onoterade Aktier 16 338 13 064

Noterade Aktier 23 891 27 765

Totalt 40 229 40 829

Not 17 Andelar i intressebolag 

Alla belopp anges i KSEK

KONCERNEN 2020 2019

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 23 928 19 002

Nyanskaffningar 6 582 3 700

Årets andel i intresseföretags resultat 6 675 5 799

Mottagna utdelningar -4 833 -4 573

Summa anskaffningsvärden 32 352 23 928

Redovisat värde vid årets slut 32 352 23 928

MODERBOLAGET 2020 2019

Ackumulerade innehav

Vid årets början 18 377 14 677

Nyanskaffningar 6 582 3 700

Summa anskaffningsvärden 24 959 18 377

Redovisat värde vid årets slut 24 959 18 377

Specifikation andelar i intressebolag Andelar Kapitalandel Bokfört värde

Skandinaviska Kreditfonden AB, 559000-6556, Stockholm (onoterat) 55 141 27,50% 13 025

Resscapital AB, 556698-1253, Stockholm (onoterat) 1 324 229 25,00% 12 587

QQM Fund Management AB, 515602-8424, Stockholm (onoterat) 4 520 27,11% 3 484

Elaborx Group AG (onoterat) 492 900 37,34% 3 256

Redovisat värde vid årets slut 32 352

Specifikation andelar i intressebolag Andelar Kapitalandel Bokfört värde

Skandinaviska Kreditfonden AB, 559000-6556, Stockholm (onoterat) 55 141 27,50% 8 090

Resscapital AB, 556698-1253, Stockholm (onoterat) 1 324 229 25,00% 8 832

QQM Fund Management AB, 515602-8424, Stockholm (onoterat) 4 520 27,11% 4 140

Elaborx Group AG (onoterat) 492 900 37,34% 3 897

Redovisat värde vid årets slut 24 959
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Skandinaviska  
Kredifonden AB Resscapital AB QQM Fund  

Management AB Elaborx Group AG

BALANSRÄKNING I 
 SAMMANDRAG 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Omsättningstillgångar  1 410 726  1 273 849  34 035  26 729  3 384  4 999  1 535 

Anläggningstillgångar  3 176 812  3 845 800  336  302  88  172  210 

Kortfristiga skulder  313 230  276 175  4 976  4 810  1 052  1 479  267 

Långfristiga skulder  4 246 281  4 829 079  -    -    -    -    4 380 

Nettotillgångar  28 027  14 395  29 396  22 221  2 420  3 692 -2 902  -   

Avstämning mot redovisade värden:

Ingående nettotillgångar 1 jan  14 395  11 119  22 221  19 543  3 692  2 576  472 

Resultat för perioden  8 778  9 354  26 508  15 126 -2 272 -1 614 -3 374 

Aktieägartillskott -125  -    -    -    430  -   

Nyemission  4 855  -    -    -    1 000  2 300  -   

Övrigt totalresultat  -    -    -    -    -    -   

Utbetald utdelning  -   -5 953 -19 334 -12 448  -    -    -   

Utgående nettotillgångar  28 027  14 395  29 396  22 221  2 420  3 692 -2 902  -   

Koncernens andel i % 27,5% 24,5% 25,0% 25,0% 27,1% 25,0% 37,3%

Koncernens andel i tkr  7 708  3 527  7 349  5 555  656  923 -1 084 

Goodwill  5 317  4 835  5 238  6 397  2 828  2 691  4 340 

Redovisat värde  13 025  8 362  12 587  11 952  3 484  3 614  3 256  -   

Totalresultat i sammandrag

Intäkter  124 267  523 414  44 242  31 705  3 805  5 503 

Resultat från kvarvarande 
verksamheter

 8 778  9 354  26 508  15 126 -2 279 -1 614 -1 732 

Resultat från avvecklad 
verksamhet

 -    -    -    -    -    -    -    -   

 

Resultat för perioden  8 778  9 354  26 508  15 126 -2 279 -1 614 -1 732  -   

Övrigt totalresultat  -    -    -    -   

Summa totalresultat  8 778  9 354  26 508  15 126 -2 279 -1 614 -1 732  -   

Erhållna utdelningar från 
intresseföretag

 -    1 461  4 833  3 112  -    -    -    -   

Ovanstående uppgifter bygger på preliminära siffror för intressebolagen.

Andelar i intressebolagen redovisas i moderbolaget till anskaffningsvärde. Värderingarna, som ligger 
till grund för fastställandet av anskaffningsvärdena baseras på framtida förväntade tillgångar under 
förvaltning. Innehaven konsolideras enligt kapitalandelsmetoden i koncernen. 

Skandinaviska Kreditfonden erbjuder kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora 
företag som befinner sig i någon form av expansionsfas, investeringsfas, omstruktureringsfas, 
refinansieringsfas, generationsfinansiering eller som har säsongsmässiga behov. Fondens 
utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien.

Resscapital förvaltar AIF-fonden Ress Life Investments A/S (”RLI”) som sedan 2012 investerar i 
amerikanska livförsäkringar. RLI är noterad på Nasdaq Köpenhamn.

QQM Fund Management AB är en svensk AIF-förvaltare som ansvarar för förvaltningen av den 
svenska marknadsneutrala hedgefonden QQM Equity Hedge.

Under fjärde kvartalet 2020 förvärvade Mangold 37,3% av Elaborx Group AG. Ett schweiziskt 
start-up-bolag inriktad på tjänster för små- och medelstora bolag inom Corporate Finance, Investor 
Relations och bolagsstyrning.
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Not 18 Andelar i koncernföretag

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Vid årets början 127 753 47 753

Nyanskaffningar/ aktieägartillskott  -   80 000

Återbetalning av aktieägartillskott -80 000  -   

Avyttringar och utrangeringar  -    -   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 47 753 127 753

Redovisat värde vid årets slut 47 753 127 753

DOTTERBOLAG

Specifikation andelar i dotterbolag Antal andelar Kapitalandel
Bokf. värde 

2020-12-31
Bokf. värde 

2019-12-31

Mangold Fondkommission AB, 556585-1267, Stockholm 5 000 000 100%

Vid årets början 127 753 47 753

Aktieägartillskott 80 000

Aktieägartillskott återbetalning -80 000 -

Redovisat värde vid årets slut 47 753 127 753

INDIREKT ÄGDA DOTTERBOLAG

Specifikation andelar i dotterbolag Antal andelar Kapitalandel
Bokf. värde 

2020-12-31
Bokf. värde 

2019-12-31

Mangold Syd AB, 556752-5364, Stockholm 100 100%

Vid årets början 7 750 7 750

Redovisat värde vid årets slut 7 750 7 750

Not 19 Immateriella anläggningstillgångar koncern

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

GOODWILL 

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 27 978 27 978

Nyanskaffningar - -

Avyttringar och utrangeringar - -

Summa anskaffningsvärden 27 978 27 978

Redovisat värde vid årets slut 27 978 27 978

ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 23 716 21 302

Nyanskaffningar 1 269 2 415

Avyttringar och utrangeringar -13 625 -

Summa anskaffningsvärden 11 360 23 716

Ackumulerade avskrivningar:

Vid årets början -17 666 -13 375

Avyttringar och utrangeringar 13 627 -

Årets avskrivning -3 498 -4 291

Summa avskrivningar -7 537 -17 666

Redovisat värde vid årets slut 3 822 6 050

Summa immateriella anläggningstillgångar 31 800 34 027

Enligt IFRS har goodwill, i avsikt att kunna pröva 
nedskrivningsbehov, allokerats till kassagenererande enhet 
enligt Mangold AB:s affärsmässiga organisation. Redovisade 
värden för den kassagenerande enheten har prövats 
avseende nedskrivningsbehov. Återvinningsvärdet (det vill 
säga det högre av nyttjandevärde och verkligt värde efter 
avdrag för försäljningskostnader) har fastställs baserat på 
nyttjandevärde, framtaget med användande av diskonterade 
kassaflödesberäkningar. Beräkningarna bygger på antaganden 
om en tillväxt och framtida kostnader som har sin grund i 
bolagets budget och prognoser. Diskonteringsräntan som 
nyttjas grundas på genomsnittligt vägd kapitalkostnad (WACC) 
och uppgår till 12,6 procent.

Per den 31 december 2020 fanns två förvärvade 
kassagenererande enheter inom MAB koncernen som 
prövades avseende nedskrivningsbehov:

Mangold Fondkommission AB – Förvärvat 2005. 
Återvinningsvärdet översteg det redovisade värdet varför 
nedskrivning av tillhörande goodwillpost ej var nödvändig.

Mangold Syd AB – Förvärvat 2016. Återvinningsvärdet 
översteg det redovisade värdet varför nedskrivning av 
tillhörande goodwillpost ej var nödvändig.

Företagsledningen bedömer att inga rimliga förändringar i de 
viktiga antagandena leder till att det beräknade sammanlagda 
återvinningsvärdet på enheterna blir lägre än deras redovisade 
värde.
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Not 20 Materiella anläggningstillgångar koncern

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:

Vid årets början 37 436 11 780

Nyanskaffningar 6 865 26 243

Avyttringar och utrangeringar -10 313 -587

Summa anskaffningsvärden 33 987 37 436

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR:

Vid årets början -17 710 -9 701

Avyttringar och utrangeringar 9 750 587

Årets avskrivning -9 204 -8 596

Summa avskrivningar -17 164 -17 710

Redovisat värde vid årets slut 16 824 19 726

Bolagets aktiverade materiella tillgångar består i huvudsak av investeringar i kontorsmöbler, servrar och datorer.

Not 21 Övriga tillgångar

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

KONCERNEN

Kundfordringar 7 663 22 232

Ej likviderade värdepappersaffärer 161 788

Skattekontot 773 35

Ställda säkerheter för derivathandel 15 975 –

Övriga fordringar – 5 837

Summa 24 571 28 892

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

KONCERNEN

Förutbetald lokalhyra 2 147 1 661

Förutbetald försäkringskostnad 90 488

Övriga förutbetalda kostnader 1 866 3 055

Upplupna ränteintäkter 1 607 2 313

Upplupna intäkter 4 773 2 812

Summa 10 484 10 328

MODERBOLAGET

Förutbetald försäkringskostnad 69 469

Övriga förutbetalda kostnader – –

Summa 69 469

Not 23 Övriga skulder  

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

KONCERNEN

Leverantörsskulder 2 696 4 975

Anställdas källskattemedel 1 110 1 202

Ej likviderade vp affärer – –

Förskott från kunder 5 504 4 798

Moms 2 722 -140

Övriga skulder 799 2 824

Summa 12 832 13 659
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Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

KONCERNEN

Upplupen bonus 28 326 11 776

Upplupna övriga personalrelaterade kostnader 8 255 9 851

Övriga upplupna kostnader 5 148 4 511

Summa 41 728 26 138

MODERBOLAGET

Upplupnen ränteskuld till dotterbolag 1 360 1 360

Upplupen ränta förlagslånet 322 322

Summa 1 682 1 682

Not 25 Efterställda skulder

Alla belopp anges i KSEK Valuta Räntesats, % 2020 2019

KONCERNEN

Förlagslån 2016/2026 SEK 7,00% 13 400 18 400

Summa 13 400 18 400

MODERBOLAGET

Förlagslån 2016/2026 SEK 7,00% 18 400 18 400

Summa 18 400 18 400

Förlagslånet löper fram till 2026 och förtida återbetalning av den efterställda skulden kan genomföras utifall koncernen anser att detta är 
lämpligt. Har ej en förtida återbetalning skett sker återbetalning i fullo, inklusive utestående ränta, vid förfallotidpunkt för det efterställda 
lånet. Det efterställda lånet kan ej konverteras utan bara utbetalas i likvida medel. Under räkenskapsår 2020 har räntekostnaderna för 
det efterställda lånet uppgått till 1 288 000 (1 288 000) kr i moderbolaget. Koncernen har närståenderelationer med GoMobile AB. GoMobile AB ägs av Per Åhlgren som också är styrelseordförande och 

en av huvudägarna i Mangold AB. Per 31 december 2020 så har GoMobile AB utnyttjat kredit om 0,6 (3,8) mkr samt outnyttjad 
kredit om 9,4 (2,2) mkr. Ränta utgår med marknadsmässiga villkor.

Koncernens bank har vid varje given tidpunkt rätt att ta ställd säkerhet i anspråk i den mån koncernen ej uppfyller sina 
förpliktelser att föra över tillräcklig likvid för avveckling av avtalade värdepappersaffärer. Ställda säkerheter finns i form av 
bankmedel och kommunobligationer.

Not 26 Ställda säkerheter

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

KONCERNEN

Ställda säkerheter

Säkerhet för avveckling av värdepapper 59 262 76 099

Summa 59 262 76 099

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019

MODERBOLAGET

Ställda säkerheter

Säkerhet för avveckling av värdepapper 59 262 76 099

Summa 59 262 76 099

EVENTUALFÖRPLIKTELSER (ANSVARSFÖRBINDELSER) 2020 2019

KONCERNEN

Eventualförpliktelser  11 621 Inga

MODERBOLAGET

Eventualförpliktelser Inga Inga

Not 27 Närståendetransaktioner koncernen
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Not 28 Finansiella tillgångar och skulder 

2020
Finansiella 

tillgångar 
värderade till 
verklig värde 
via resultatet

Upplupet 
anskaffnings-

värde

Andra 
 finansiella 

skulder

Summa 
 redovisat 

värde

Summa reflek-
terat verkligt 

värde

Över-/under-
värde

Alla belopp anges i KSEK

Belåningsbara statsskuldförbindelser 234 771 234 771 234 771 -

Utlåning t. kreditinstitut 29 511 29 511 29 511 -

Utlåning t. allmänheten 182 839 182 839 198 212 15 373

Aktier och andelar 40 229 40 229 40 229 -

Kundfordringar 7 663 7 663 7 663 -

Övriga fordingar 16 909 16 909 16 909 -

Summa 275 000 236 921 0 511 922 527 295 15 373

 

Efterställd Skuld 13 400 13 400 18 767 5 367

Lev. Skulder 2 696 2 696 2 696 -

Övriga skulder 10 136 10 136 10 136 -

Uppl. kost. ftg. 5 148 5 148 5 148 -

Inlåning från allmänheten 394 426 394 426 394 426 -

Summa 425 806 425 806 431 173 5 367

2019
Finansiella 

tillgångar 
värderade till 
verklig värde 
via resultatet

Upplupet 
anskaffnings-

värde

Andra 
 finansiella 

skulder

Summa 
 redovisat 

värde

Summa reflek-
terat verkligt 

värde

Över-/under-
värde

Alla belopp anges i KSEK

Belåningsbara statsskuldförbindelser 181 709 181 709 181 709 -

Utlåning t. kreditinstitut 75 405 75 405 75 405 -

Utlåning t. allmänheten 151 352 151 352 163 968 12 616

Aktier och andelar 40 829 40 829 40 829 -

Kundfordringar 22 232 22 232 22 232 -

Övriga fordingar 3 754 3 754 3 754 -

Summa 222 538 252 742 0 475 280 487 896 12 616

 

Efterställd Skuld 18 400 18 400 26 213 7 813

Lev. Skulder 4 975 4 975 4 975 -

Övriga skulder 4 798 4 798 4 798 -

Uppl. kost. ftg. 4 511 4 511 4 511 -

Inlåning från allmänheten 387 752 387 752 387 752 -

Summa 420 436 420 436 428 250 7 813

Följande sammanfattar de metoder och antaganden som använts för att fastställa värdet på de finansiella instrument som 
redovisas i tabellen ovan och på nästa sida.

BERÄKNING AV VERKLIGT VÄRDE

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde i 
balansräkningen delas upp i tre nivåer utifrån hur det verkliga 
värdet har fastställts:

Nivå 1 - Finansiella tillgångar och skulder där verkligt 
värde bestämts enligt priser noterade på en aktiv marknad 
för samma instrument. I huvudsak består de finansiella 
tillgångarna i nivå 1 av aktier, obligationer och standardiserade 
optioner som handlas aktivt. Ett finansiellt instrument 
betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser 
med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, 
mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller 
aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa 
priser representerar faktiska och regelbundet förekommande 
marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Eventuella 
framtida transaktionskostnader vid en avyttring beaktas inte. 
Sådana instrument återfinns inom balansposten aktier. 

Nivå 2 - Finansiella tillgångar och skulder där verkligt värde 
bestämts antingen direkt (som pris) eller indirekt (härlett från 
priset) observerbara marknadsdata som inte inkluderas  i    nivå 
1. I huvudsak består instrumenten av kommunobligationer, 
utlåning till allmänheten samt efterställda skulder. Mangolds 
likviditetsbuffert består uteslutande av räntebärande 
värdepapper klassificerade enligt Nivå 2. 

Värderingen av utlåning till allmänheten och efterställda 
skulder inkluderar observerbara marknadsdata och tillhör 
därmed nivå 2. Värdet har fastställts genom att tillgångarnas 
förväntade kassaflöden nuvärdesberäknas med en 
diskonteringsfaktor. De framtida förväntade kassaflödena har 
baserats på posternas storlek per balansdagens slut och med 
ett förväntat framtida kassaflöde på portföljens maximala 
löptid.

Nivå 3 - Finansiella instrument där verkligt värde bestämts 
utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. I 
huvudsak består instrumenten av onoterade aktier.

Med bolagets innehav i nivå 3 avses onoterade aktier i 
eget lager som värderats till senast kända kurs. Bolaget är 
av uppfattningen att detta är den bästa uppskattningen av 
verkligt värde på innehaven. De onoterade innehaven per 
31 december 2020 består av 12,6 procent av aktierna i 
Nowonomics AB till det totala värdet av 15,3 mkr, 16 procent 
av aktierna i MPL Finans i Linköping AB till ett värde av 0,1 
mkr samt 10 procent av aktierna i Heidrun Holding A/S till ett 
värde av 1,0 mkr. Det totala värdet på onoterade värdepapper 
i koncernen uppgår vid årets utgång till 16,3 mkr.

2020 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

TILLGÅNGAR

Belåningsbara statsskuldförbindelser - 234 771 -  234 771 

Utlåning till allmänheten - 198 212 -  198 212 

Aktier och andelar  23 891 -  16 338  40 229 

Summa tillgångar  23 891  432 983  16 338  473 212 

2019 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Belåningsbara statsskuldförbindelser - 181 709 -  181 709 

Utlåning till allmänheten - 163 968 -  163 968 

Aktier och andelar  27 765 -  13 064  40 829 

Summa tillgångar  27 765  345 677  13 064  386 506 
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Not 29 Händelser efter balansdagen

Not 30 Kapitaltäckning koncernen

KONCERNEN 

Den 8 januari 2021 fick Mangold godkänt att fusionera de två dotterbolagen, vilket innebär att Mangold Syd 
uppgår i Mangold Fondkommission. 

MODERBOLAGET

Den 8 januari 2021 fick Mangold godkänt att fusionera de två dotterbolagen, vilket innebär att Mangold Syd 
uppgår i Mangold Fondkommission.

För fastställande av den konsoliderade situationens 
lagstadgade kapitalkrav gäller lagen om kapitaltäckning och 
stora exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd (FFFS 2014:12 med ändringen i FFS 2015:3) om 
kapitaltäckning och stora exponeringar.

För den konsoliderade situationens vidkommande bidrar 
reglerna till att stärka gruppens motståndskraft mot finansiella 
förluster och därigenom skydda företagets kunder. Reglerna 
innebär att gruppens kapitalbas (eget kapital, upptagna 
förlagslån, et cetera) med marginal ska täcka dels de 
föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven 
för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och 
dessutom skall omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare 
definierade risker i verksamheten i enlighet med företagets 
kapitalutvärderingspolicy. Samtliga dotterbolag ingår i den 
konsoliderade situationen.

INTERNT KAPITAL- OCH 
LIKVIDITETSUTVÄRDERING (”IKLU”) 

Den konsoliderade situationen har en fastställd plan för 
storleken på kapitalbasen på några års sikt enligt IKLU som 
baseras på;

• gruppens riskprofil

• identifierade risker med avseende på sannolikhet och 
ekonomisk påverkan

• stresstester och scenarioanalyser

• förväntad utlåningsexpansion och 
finansieringsmöjligheter samt

• ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra 
omvärldsförändringar.

Översynen av IKLU är en integrerad del av arbetet med 
gruppens årliga verksamhetsplan. IKLU följs upp vid behov och 
en årlig översyn görs för att säkerställa att riskerna är korrekt 
beaktade och avspeglar företagets riskprofil och kapitalbehov. 
Mangold bedömer att kapitalet är tillräckligt för aktuell och 
framtida verksamhet. 

Varje ändring i av styrelsen fastställda strategidokument ska 
i likhet med viktigare kreditbeslut och investeringar alltid 
relateras till företagets aktuella och framtida kapitalbehov.

Samtliga dotterbolag ingår i den konsoliderade 
situationen och är fullständigt konsoliderade (artikel 436 i 
Tillsynsförordningen) Information om företagets riskhantering 
lämnas i not 3. 

Avdrag avseende föreslagen utdelning från kapitalbasen sker i 
enlighet med förväntad utdelning. 

Enligt 3 kap. 6§ lagen (2007:528) om Värdepappersmarknaden 
och enligt CRR 575/2013 artikel 93.1 ska Mangold 
Fondkommission AB säkerställa att bolaget har ett eget 
kapital och en kapitalbas som överstiger startkapitalet då 
institutet auktoriseras. För Mangold Fondkommission uppgår 
startkapitalet till 48,4 mkr och per den sista december 2020 
uppgår det egna kapitalet till 107,2 mkr och kapitalbasen 
uppgår till 100,6 mkr. Detta betyder att både eget kapital och 
kapitalbasen uppfyller minimikravet enligt detta regulatoriska 
krav.

Enligt samma regelverk ska den konsoliderade situationen 
säkerställa att bolaget har ett eget kapital och kapitalbas som 
överstiger startkapitalet då bolaget auktoriseras. För den 
konsoliderade situationen uppgår startkapitalet till 48,4 mkr 
och per den sista december 2020 uppgår koncernens egna 
kapital till 125,5 mkr och kapitalbasen uppgår till 101,7 mkr. 
Detta innebär att både eget kapital och kapitalbas uppfyller 
minimikravet för den konsoliderade situationen enligt detta 
regulatoriska krav.

OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION 
ANGÅENDE KAPITALTÄCKNING

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd (FFFS 2014:12 kap 8) om offentliggörandet av information 
om kapitaltäckning och riskhantering offentliggörs årlig 
och kvartalsvis information, detta publiceras i separata 
rapporter på www.mangold.se. Uppgifter redovisas för den 
konsoliderade situationen och Mangold Fondkommission AB 
556585-1267.

RISKER OCH RISKHANTERING

Hantering av olika former av risk är en integrerad del av 
Mangolds verksamhet. Under Not 3 finns en utförligare 
beskrivning av Mangolds risker och riskhantering. Mangold 
bedömer att inga väsentliga förändringar har skett sedan 
årsskiftet.
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KAPITALTÄCKNING

Mangold Fondkommission AB Konsoliderad Situation

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019 2020 2019

KAPITALBAS

Eget kapital exkl. årets resultat 85,7 158,2 99 91,3

Immateriella anläggningstillgångar -0,1 -4,7 -29,2 -34

Uppskjuten skattefordran - - - -

Årets rev. resultat justerat för förväntad utdelning 15,0 5,2 18,5 7,8

Summa kärnprimärkapital 100,6 158,7 88,3 65,1

Primärkapitaltillskott - - - -

Avdrag för primärkapitaltillskott - -80,0 - -

Summa primärkapital 100,6 78,7 88,3 65,1

Supplementärt kapitaltillskott - - 13,4 18,4

Avdrag för supplementärt kapitaltillskott - - - -

Summa supplementärt kapital 0,0 0,0 13,4 18,4

Summa kapitalbas 100,6 78,7 101,7 83,5

KAPITALKRAV PELARE 1

Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden 17,4 14,9 20,2 17,6

Kapitalkrav för marknadsrisk enligt

schablonmetoden 4,1 4,8 4,3 4,8

-varav kapitalkrav för positionsrisk 4,1 4,8 4,3 4,8

-varav kapitalkrav för valutarisk - - - -

-varav kapitalkrav för råvarurisk - - - -

-varav kapitalkrav för avvecklingsrisk - - - -

Kapitalkrav för operationell risk enligt basmetoden 20,7 20,7 21,3 21,3

Summa minimikapitalkrav 42,2 40,4 45,8 43,7

Överskott av kapital 58,4 38,3 55,9 39,8

KAPITALTÄCKNING – fortsättning

Mangold Fondkommission AB Konsoliderad Situation

Alla belopp anges i KSEK 2020 2019 2020 2019

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

Riskvägt belopp kreditrisker 217,1 186,3 253 220,3

Riskvägt belopp marknadsrisker 51,3 60,4 53,8 60,4

-varav kapitalkrav för positionsrisk 51,3 60,4 53,8 60,4

-varav kapitalkrav för valutarisk - - - -

-varav kapitalkrav för råvarurisk - - - -

-varav kapitalkrav för avvecklingsrisk - - - -

Riskvägt belopp operativ risk 258,5 258,5 265,9 265,9

Totalt riskvägt exponeringsbelopp 526,9 505,2 572,7 546,6

Kärnprimärkapitalrelation, % 19,1% 15,6% 15,4% 11,9%

Primärkapitalrelation, % 19,1% 15,6% 15,4% 11,9%

Kapitaltäckningsgrad, % 19,1% 15,6% 17,8% 15,3%

Krav på kapitalkonserveringsbuffert, % 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Krav på kapitalplaneringsbuffert, % 0,9% 0,0% 0,9% 0,0%

Krav på kontracyklisk kapitalbuffert, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Krav på systemriskbuffet, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Krav på buffert för globalt systemviktiga institut, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Institutsspecifika buffertkrav, % 3,4% 2,5% 3,4% 2,5%

Kärnprimärkapital tillgängligt som buffert, % 11,1% 7,6% 9,4% 5,9%

PELARE 2 BASKRAV

Total pelare 2 baskrav 7,0 7,0 6,2 5,8

Totalt bedömt internt kapitalkrav 67,1 72,7 71,5 63,2

Överskott av kapital efter buffertkrav och pelare 2 33,6 6,1 30,3 20,3

STYRELSENS INTERNA BUFFERTKRAV

Styrelsens interna buffertkrav per 31 december 2020 uppgår för den konsoliderade situationen till 1,5 procent 
eller 8,6 mkr för kärnprimärkapitalrelation och 2,5 procent eller 14,3 mkr för kapitaltäckningsgrad. För Mangold 
Fondkommission AB uppgår det till 1,5 procent eller 7,9 mkr för kärnprimärkapitalrelation och 2,5 procent eller 
13,2 mkr för kapitaltäckningsgrad.
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Not 31 Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel, enligt balansräkningen i Mangold AB, med 28 689 986 kronor: 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt (kronor):

17,30 kronor utdelas kontant per aktie 7 939 610

Till ny räkning överförs 20 750 376

Summa disponerat 28 689 986

De totala beloppen som föreslås delas ut samt som föreslås 
överföras till ny räkning har beräknats på samtliga  458 937 
utestående aktier per den 31 december 2020. De totala 
beloppen som föreslås delas ut samt som föreslås överföras 
till ny räkning fastställs slutligen beräknat på antalet 
utdelningsberättigade aktier per avstämningsdagen. Beloppen 
kan därför komma att ändras på grund av förvärv av egna 
aktier.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 16 april 2021. 
Sista dag för handel med Mangoldaktier med rätt till utdelning 
blir därmed den 14 april 2021. Beslutar årsstämman enligt 
styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utbetalas 
genom Euroclear den 21 april 2021. Kapitalbas för den 
konsoliderade situationen vid årsskiftet beräknas överstiga 
den lagstadgade kapitalkrav (Pelare 1 och Pelare 2 samt 
institutspecifika buffertkrav) med 30,3 mkr även med hänsyn 
tagen till den förslagna utdelningen.

Den verksamhet som bedrivs i moderbolaget och koncernen 
medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan 
antas förekomma i branschen eller de risker som är förenade 
med bedrivande av näringsverksamhet. Styrelsen har 
beaktat moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov 
genom en allsidig bedömning av moderbolagets och 
koncernens ekonomiska ställning och moderbolagets och 
koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. 
Bedömningen har även gjorts utifrån nu förväntade framtida 
regelverksförändringar. Moderbolagets och koncernens 
ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än 

att moderbolaget och koncernen kan fortsätta sin verksamhet 
och förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt 
samt ha förmåga att göra de investeringar som är nödvändiga 
och önskvärda. Styrelsens bedömning är att storleken på 
det egna kapitalet, även efter föreslagen utdelning, står i 
rimlig proportion till omfattningen på moderbolagets och 
koncernens verksamhet samt de risker som är förenade med 
verksamhetens bedrivande. 

Det är styrelsens bedömning att föreslagen utdelning är 
försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens och 
koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på 
storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital 
liksom på moderbolagets och koncernens likviditet och 
finansiella ställning i övrigt.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella 
redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av 
den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive 
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat. 
Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen 
av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Årsredovisningen samt koncernårsredovisningen har godkänts för utfärdande av verkställande direktör och 
styrelsen den 22 mars 2021.

Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 14 april 2021.

Stockholm den 22 mars 2021

Per Åhlgren
Ordförande

Peter Serlachius
Styrelseledamot

Birgit Köster Hoffmann
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 mars 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sussanne Sundvall
Auktoriserad revisor

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Marie Friman
Styrelseledamot
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