
 





2020 har helt klart varit ett speciellt år, men för Spotlight Groups del också väldigt 

lärorikt, spännande och framgångsrikt. Sedan 2015 har vi hjälpt och varit involverade i 

fler än 140 noteringar, och under 2020 blev det även vår tur - naturligtvis en av årets 

många höjdpunkter. En stor anledning till beslutet var att vi ville ta del av de många 

fördelar som följer en notering, däribland ökad synlighet, trovärdighet och transparens. 

Men, det handlade också om att få ännu större möjlighet att göra det vi är allra bäst på 

– att få tillväxtbolag att växa. 
 

Spotlight Group spelar en viktig samhällsroll genom 

att anskaffa kapital och möjliggöra för tillväxtbolag 

att växa. Genom koncernens egen tillväxt skapar vi 

arbetstillfällen inom ramarna för våra respektive 

verksamheter, men också indirekt när kunder förses 

med tillväxtkraft och möjlighet att sysselsätta fler. 

Våra kunder är också bolag som exempelvis arbetar 

med att utveckla nya, effektiva läkemedel, innovativa 

tjänster och klimatsmarta produkter – som i 

förlängningen gynnar samhället i stort.  

 

Hållbar utveckling har med andra ord alltid varit – och 

kommer alltid att vara – en inbyggd del av vår 

affärsmodell och strategi. Samtidigt verkar vi i en 

värld som står inför många prövningar och som kräver att vi fortsätter att utvecklas. Därför kommer vi nu på allvar 

att arbeta strategiskt med hållbarhet i vår affärsutveckling. För Spotlight Group handlar detta om att identifiera 

långsiktigt hållbara affärsmöjligheter med potential att generera avkastning och tillväxt – i grund och botten om 

att Spotlight Group ska vara lika livskraftigt idag som om femtio år.  

 

Under 2020 noterades Spotlight Group och med detta följer ökad transparens i och med de lagkrav och riktlinjer 

som åläggs en noterad verksamhet. Transparensen är central för oss, men det är också något som vi hela tiden 

måste bära med oss och reflektera över hur vi kan förbättra. Förväntningarna från kunder, medarbetare och 

samhälle på att bolag ska redovisa sitt hållbarhetsarbete ökar hela tiden. Vi ser positivt på den utvecklingen, och 

är övertygade om att hållbarhet kan fungera som en metod genom vilken man framtidssäkrar sin verksamhet. Vi 

har ännu inte detta lagkrav på oss, men vill genom denna rapport ändå redovisa hur vi arbetar hållbart.  

 

Under 2020 har vi haft viktiga dialoger med myndigheter och politiker, där vi fortsätter gå i bräschen för flera 

nya initiativ i branschen. Vi har lagt en grund för fortsatt tillväxt med förbättrade möjligheter för befintliga 

verksamheter och satsningar på nya närliggande tjänster. Som ni kommer att kunna läsa i rapporten blir detta 

också fokus för vårt hållbarhetsarbete under 2021. Därutöver fortsätter vi det långsiktiga arbetet med att 

förbättra förutsättningar och spelregler för tillväxtbolag i allmänhet.  

Vi låter nu denna första hållbarhetsrapport och 2021 bli starten på vårt fortsatta och ännu mer transparenta 

hållbarhetsarbete.  

 

Peter Gönczi, 

VD och styrelseledamot 

Spotlight Group AB 

 



Spotlight Group etablerades 1997 och är idag en koncern bestående av flera fristående 

verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Sedan 2015 har 

koncernen varit delaktig i över 140 noteringar och femhundra transaktioner, samt 

bidragit till att mer än 13,2 miljarder SEK tillförts tillväxtbolag. Tack vare omfattande 

kunskap och erfarenhet är Spotlight Group ett välfungerande hjälpmedel för 

tillväxtbolag och innovationskraft i Norden.  

Under 2020 utgjordes Spotlight Groups 

underliggande verksamheter av marknadsplatsen 

Spotlight Stock Market, den legala rådgivaren 

Markets & Corporate Law, fondkommissionärsfirman 

Sedermera Fondkommission samt emissions-

institutet Nordic Issuing. Tillsammans utgör dessa 

bolag en öppen plattform av börsnära tjänster och 

skalbara verksamheter med starka intäkts- och 

utvecklingssynergier till gagn för hela segmentet. I 

september 2020 börsnoterades koncernen, vilket 

medfört ytterligare transparens, synlighet och 

trovärdighet.  

 

Spotlight Group innehar ett unikt system för 

framtidens innovationsbolag, en infrastruktur inom 

vilken tillväxtbolag kan växa och ta form. En viktig 

aspekt av detta är att kontinuerligt sträva efter att 

skapa sunda förutsättningar att anskaffa kapital från 

såväl institutioner som från professionella investerare 

och allmänheten, samtidigt som dessa aktörer 

erbjuds att ta del av bolagens tillväxtresa.  

 

Den öppna infrastruktur som Spotlight Group byggt 

upp och löpande vidareutvecklar passar utmärkt in i 

det finansiella ekosystem som under lång tid formats 

i framförallt Sverige. Spotlight Group har en 

betydande intjäningsförmåga, samtidigt som 

respektive verksamhetsgren gör störst nytta för 

koncernen genom att ständigt arbeta för att göra det 

som är bäst för hela segmentet, så att långsiktiga 

intäktscykler prioriteras parallellt med kortsiktiga 

intäkter. På så sätt tillför Spotlight Group stora 

mervärden till ett brett spektrum av aktörer – 

samtidigt som koncernen fyller en viktig 

samhällsfunktion.  Nedan presenteras Spotlight 

Groups organisationsstruktur under 2020.

 



SPOTLIGHT STOCK MARKET  

Spotlight Stock Market (f.d. AktieTorget) grundades 

1997 med en tydlig idé: att göra det enklare, 

tryggare och synligare för tillväxtbolag att vara 

noterade. Målet är att bli den marknadsplats i Norden 

där det är enklast, tryggast och mest synligt att verka 

som noterat bolag. Genom att finnas till hands för de 

noterade bolagen och genom att göra dessa mer 

synliga för investerare förenklas vardagen för de 

noterade bolagen. Att synliggöra och genomlysa 

bolagen är det övergripande målet för att förenkla 

för investerare att fatta välavvägda investerings-

beslut, till gagn för såväl investerare som bolag. 

SEDERMERA FONDKOMMISSION 

Sedermera Fondkommission (”Sedermera”) 

grundades 2003 och har sedan dess bistått 

tillväxtbolag vid cirka 100 noteringar och 300 

kapitaliseringar. Sedermera är en erfaren finansiell 

rådgivare med expertis inom Corporate Finance och 

har en etablerad marknadsposition inom segmentet. 

Enbart sett till åren 2015–2020 har Sedermera bistått 

bolag i arbetet med att anskaffa cirka 2,8 miljarder 

SEK i tillväxtkapital. Verksamheten, som är ett 

värdepappersbolag under Finansinspektionens 

tillsyn, har sitt huvudkontor i Malmö. Sedermera har 

idag gränsöverskridande tillstånd och agerar 

finansiell rådgivare till bolag inom olika branscher i 

såväl Sverige som Danmark. Sedermera agerar 

härutöver, på daglig basis, som professionell 

rådgivare till ett stort antal noterade bolag.  

 

NORDIC ISSUING 

Nordic Issuing är ett bolag inom koncernen, där de 

tjänster som erbjuds står under Finansinspektionens 

tillsyn. Som emissionsinstitut, kontoförande institut 

och clearingmedlem i Euroclear Sweden AB erbjuder 

Nordic Issuing ett brett utbud av emissionstjänster. 

Nordic Issuing arbetar med fokus på den noterade 

miljön, men bistår även vid små transaktioner i 

onoterade bolag.

 

 

MARKETS AND CORPORATE LAW 

Markets and Corporate Law (”MCL”) är en legal rådgivare som bildades år 2018 och har som huvudsakligt 

fokus juridisk rådgivning inom värdepappers-, börs- och bolagsrättsliga frågeställningar. De säljer även 

tjänster inom Compliance, Risk och Governance till värdepappersbolag. Sin relativt korta historik till trots 

har verksamheten fram till och med 2020 bland annat bidragit med legal rådgivning i cirka 90 kapital-

iseringar (varav cirka 20 börsnoteringar) och över 100 bolagsstämmor. Bolaget arbetar ofta tillsammans med 

till exempel Sedermera och Nordic Issuing, men agerar även fristående. Ur MCL:s verksamhet har en ny 

verksamhet skapats kring så kallad Regulatory Technology (”Reg Tech”) med en loggbok som första 

produkt. Loggboken förenklar för noterade bolag att följa EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) som 

infördes 2016 och fler produkter är under lansering, övervägande och utveckling. 
 

SPOTLIGHT GROUPS STRATEGI 
 

- Att öka kunskapen bland de idag onoterade SME-bolagen om de uppenbara fördelar som en 
notering innebär. 

 

- Att fortsätta investera i koncernens verksamheter för att kunna hantera såväl fler och större 
transaktioner som kunder. 

 

- Att fortsätta strategin att utveckla nya verksamheter och affärsmöjligheter kring börsnära tjänster 
och produkter. 

 

- Att via koncernens olika verksamheter utveckla sitt koncept i Norden. 
 

- Att fortsätta bidra aktivt i samhällsdebatten och i dialogen med myndigheter kring 
regelverksfrågor för att kontinuerligt stärka förutsättningarna för SME-bolag i noterad miljö. 



 

Hållbarhet för Spotlight Group handlar om att ta kontrollerade risker, upptäcka nya 

affärsmöjligheter, skapa kundvärde och stärka samhörigheten inom koncernen för att 

säkra långsiktigt värdeskapande. Det handlar om att vi tar ansvar och agerar utifrån våra 

värderingar. Genom att arbeta för en välfungerande infrastruktur och ett ekosystem för 

publikt ägande utgör vårt samhällsengagemang en självklar och integrerad del av vår 

affärsmodell och strategi. 

 
Hållbar utveckling syftar till sådan utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov. Själva begreppet brukar 

dock definieras utifrån de tre komponenterna social, 

ekologisk (”miljömässig”) och ekonomisk hållbarhet 

som, i samspel och stöd med varandra, förväntas 

leda till hållbar utveckling. Spotlight Group arbetar 

för en hållbar utveckling genom att förbättra 

förutsättningarna för bolag att växa. Härutöver 

omfattar arbetet även frågor som rör sociala 

förhållanden och personal, motverkande av 

korruption samt miljö.  

 

Spotlight Groups bidrag till samhället innefattar att 

förenkla för bolag och skapa en infrastruktur inom 

vilken tillväxtbolag kan växa och ta form. Social 

hållbarhet definierar vi därför i form av att vara en 

viktig samhällsfunktion som bidrar till både samhället 

i stort och en rättvis och välfungerande 

aktiemarknad. Detta innebär bland annat ett direkt 

bidrag genom sysselsättning av våra egna 

medarbetare, men även ett indirekt bidrag genom 

de tusentals personer som under åren kommit till 

arbete hos våra kunder, genom de produkter och 

tjänster som vår koncern erbjuder. En annan viktig 

del i detta är att vi kontinuerligt strävar efter att skapa 

sunda förutsättningar att anskaffa kapital från såväl 

institutioner som från professionella investerare och 

allmänheten, samtidigt som dessa aktörer erbjuds att 

ta del av bolagens tillväxtresa. Självklart är det även 

viktigt att vi i vårt arbete med detta efterlämnar ett så 

litet avtryck på miljön och naturens resurser som 

möjligt.  

 

Genom att arbeta för en välfungerande infrastruktur 

och ett ekosystem för publikt ägande utgör vårt 

samhällsengagemang en naturlig och integrerad del 

av vår affärsmodell och strategi. Hållbarhet från ett 

ekonomiskt perspektiv definierar vi i form av 

långsiktig lönsamhet och tillväxt. Allt vi gör inom 

verksamheten idag och framöver ska gå i linje med 

våra långsiktiga finansiella mål om en genomsnittlig 

årlig tillväxt och rörelsemarginal om 10 procent och 

en utdelning till våra aktieägare som motsvarar cirka 

50 procent av koncernens nettoresultat. Vi är 

övertygade om att detta är en förutsättning för att 

också lyckas i de två andra dimensionerna. Spotlight 

Groups syn på hållbar utveckling är därför inspirerat 

av Michael Porter och Mark Kramers affärskoncept 

”Creating Shared Value”, med utgångspunkten att 

eftersträva ekonomisk framgång på ett sätt som 

också innebär ett hållbart företagande, med andra 

ord – att kombinera samhällsvinster med 

affärsmöjligheter.  

För Spotlight Group innebär detta att kontinuerligt 

identifiera områden där koncernen kan bli bättre, 

koppla samman dessa med verksamhetens 

övergripande strategier, skapa handlingsplaner för 

att genomföra önskade förändringar och välja ut 

relevanta resultatindikatorer för att mäta framstegen. 

Därigenom tror vi oss kunna skapa ett starkare 

varumärke, ökad preferens och lojalitet från kunder 

och medarbetare, förhöjd produktivitet, förstärkt 

konkurrenskraft, ökat förtroende hos allmänheten 

och ett ökat intresse från aktieägare och investerare. 

Som ett led i detta har Spotlight Group under året 

2020 antagit en hållbarhetspolicy. 



Spotlight Group ställer sig bakom FN:s samtliga 17 mål för hållbar global utveckling. 

Dessa mål utgör ett ramverk för nationer, företag och samhällen för att skapa hållbar 

ekonomisk tillväxt, förbättrat socialt ansvar och för att skydda miljön. Den finansiella 

sektorn spelar en avgörande roll i att täcka de investeringsbehov som finns för att nå de 

globala målen. Följaktligen har vi identifierat sex mål som har starkast bäring på 

Spotlight Groups verksamhet och som dagligen genomsyrar vårt arbete. Det är också 

inom dessa områden vi bedömer oss ha störst möjlighet att bidra.  

 
De sex mål som har starkast bäring på vår verksamhet och som dagligen genomsyrar koncerns arbete är 

följande:  

 

• Mål 3, God hälsa och välbefinnande 

• Mål 5, Jämställdhet 

• Mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

• Mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

• Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna 

• Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen.  

 



Spotlight Group är en koncern som är i ständigt samspel med samhället. Bolaget skapar 

värde genom dess plattform av börsnära och skalbara verksamheter och tjänster, med 

starka intäkts- och utvecklingssynergier mellan de olika delarna. Koncernens 

marknadsposition och personalens kompetens gör att de behov som uppstår på 

marknaden snabbt fångas upp. Genom Bolagets ekosystem av börsnära tjänster, 

förbättrar Spotlight Group förutsättningarna för en bred samling bolag att växa. 

Spotlight Group utvecklas med utgångspunkt i 

dialoger med våra intressenter och utifrån 

efterfrågan från kunder, medarbetare och ägare. Vår 

öppna plattform har flera samordningsfördelar där 

koncernens olika verksamheter agerar fristående och 

oberoende, men samtidigt likt kugghjul driver 

koncernen gemensamt framåt. Plattformen är 

dynamisk och främjar skapandet av nya 

verksamheter som snabbt kan få fotfäste och 

generera värde. I enlighet med koncernens strategi 

beslutade Spotlight Group under 2020 om att 

utveckla ytterligare bolag av befintliga 

verksamhetsgrenar, men också att bredda 

koncernen med helt nya verksamheter. Därigenom 

vidareutvecklar vi löpande vår affärsmodell och 

lägger grunden för en tillväxtstark infrastruktur, i 

paritet med FN:s nionde globala mål om hållbar 

industri, innovationer och infrastruktur.  

 

I samband med att nya verksamheter eller 

varumärken etableras finns ett upparbetat och 

vidsträckt nät av befintliga och potentiellt nya kunder, 

tillsammans med gedigen intern kompetens. 

Framgången mäter vi i kundnöjdhet, det vill säga den 

kvalitet vi levererat i våra tjänster, medarbetar-

engagemang, kundnöjdhet, resultat och effektivitet.  

På Spotlight Group har vi alltid våra kunders och 

deras investerares bästa i fokus, på såväl kort som 

lång sikt. Den öppna infrastruktur som Spotlight 

Group fram till idag har byggt upp och kontinuerligt 

vidareutvecklar har samtliga nödvändiga delar och 

passar mycket väl in i hela det ekosystem som under 

lång tid formats i framförallt Sverige. Genom 

transparens, genomlysning av tillväxtbolag, 

utbildning och vägledning av beslutsfattare samt 

unika mediesamarbeten ska vi hjälpa bolag att resa 

kapital och investerare att fatta egna och 

välgrundade investeringsbeslut. 

 

Koncernens verksamhetsgrenar har sedan 2015 på 

olika sätt varit delaktiga i att cirka 13,2 miljarder SEK 

har tillförts i tillväxtkapital till noterade bolag genom 

fler än 560 transaktioner – varav drygt 140 noteringar. 

I linje med FN:s åttonde globala mål om anständiga 

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt möjliggör vi för 

tillväxtbolagen att göra innovativa framsteg i form av 

exempelvis utveckling av nya läkemedel, produkter 

och tjänster. Genom värdekedjan bidrar Spotlight 

Group även till ökad sysselsättning, innovation och 

konkurrens-kraft. Hållbarhet är därför en integrerad 

del av vår affärsmodell och strategi. 

 

 

 

 



Spotlight Group förespråkar öppenhet. Genom att vara ett publikt bolag och verka i en 

publik miljö vill vi att kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter ska ha god 

inblick i vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete. Vi värnar om respekt för människors 

lika värde, jämställdhet och miljö. De värderingar som ligger till grund för arbetet är 

internationellt vedertagna normer kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och 

antikorruption.  

 

MILJÖ OCH KLIMAT 

Spotlight Group är ett tjänsteföretag med en 

begränsad miljöpåverkan. Koncernen har likväl 

identifierat de områden där vår direkta 

miljöpåverkan är som störst och slutsatsen är att den 

framför allt sker genom energi- och 

materialförbrukning samt genom affärsresor. Det 

finns en betydande medvetenhet inom Spotlight 

Group kring miljöfrågor och möjligheten att påverka 

dessa. Genom att följa rådande miljölagstiftning, 

använda tekniska lösningar och minska behovet av 

papper bidrar koncernen till en resurseffektiv drift 

inom den finansiella sektorn. Risker kopplade till 

miljöpåverkan bedöms därför som små.  

Energi- och materialförbrukning  

Spotlight Groups miljöarbete sker på bolagsbasis 

med utgångspunkt i bolagens olika individuella 

förutsättningar. Gemensamma beröringspunkter 

mellan de olika verksamheternas miljöarbete är 

åtgången och behandlingen av förbrukningsmaterial 

samt att alla bolag driver sina kontorslokaler på 

förnybar el. Ingen av verksamheterna kräver någon 

större förbrukning av papper utan präglas av en hög 

grad av digitalisering. Kontakter med kunder sker 

huvudsakligen digitalt eller via telefon. Samtliga 

datorer och mobiltelefoner inom koncernen har tre 

respektive två års livslängd och mobiltelefonerna 

skickas till återvinning om de upphör att fungera eller 

om de skulle ha hunnit bli alltför omoderna i sin 

teknologi. Alla bolag i koncernen strävar efter att 

minska förbrukningen av papper och arbetar med att 

återvinna avfall.  

 

På bolagsnivå arbetar samtliga verksamheter med att 

minimera miljöpåverkan. Exempelvis har Sedermera 

bytt städbolag till ett som använder miljömärkta 

kemikalier, MCL använder enbart miljömärkt 

utskriftspapper och genom sin hyresvärd verkar 

Spotlight Stock Market för att återanvända och laga 

möbler istället för att köpa nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resor 

Att minska andelen affärsresor och minimera 

koncernens totala utsläpp är ett prioriterat område 

för Spotlight Group. Detta avser affärsresor företagna 

med flyg och bil, samt enskilda medarbetares resor 

till och från arbetet. Alla bilar inom Spotlight Group 

är miljömärkta, och i den mån det går sker all 

kommunikation mellan kontoren, inklusive 

utbildningar, via telefonsamtal, videokonferenser 

eller andra digitala kommunikationsverktyg.  

 

Innan covid-19 pandemin uppmuntrades anställda 

att åka kollektivt eller välja andra klimatsmarta 

färdmedel när de tar sig mellan hemmet och 

arbetsplatsen. Att realisera ett mer klimatsmart 

resande har skett per automatik under 2020 då 

pandemin medfört att koncernen infört omfattande 

och nödvändiga begränsningar avseende 

kontorsarbete, resande och fysiska möten. Spotlight 

Groups målsättning är att onödiga resor även i 

fortsättningen ska undvikas och när resor väl företas 

ska dessa klimatkompenseras. Bland de enskilda 

bolagen finns idag inslag av viss miljökompensation 

för flygresor. Flyg har störst miljöpåverkan av de 

färdmedel som används i koncernen – och under 

2020 företogs 147 flygresor inom Spotlight Group. 

Detta motsvarar koldioxidutsläpp om cirka 11 000 

kilo Co2, enligt den beräkningsmodell som 

tillhandahålls av ICAO, flygets FN-organ. 

Koldioxidutsläpp står emellertid enbart för hälften av 

flygresornas totala miljöpåverkan – den andra halvan 

kommer från utsläpp av vattenånga, kväveoxider och 

partiklar på hög höjd – vilket betyder att koncernens 

reella miljöpåverkan var dubbelt så stor som ICAO:s 

uträkning.  

 

Spotlight Group ämnar årligen mäta koncernens 

koldioxidutsläpp kopplade till flygresor för att skapa 

ett användbart underlag om, och en klar bild av, 

strukturen på koncernens resande. Detta underlättar 

för Spotlight Group att göra de bidrag vi kan för att 

minska vår direkta miljöpåverkan i enhetlighet med 

FN:s trettonde globala hållbarhetsmål om att 

bekämpa klimatförändringarna.  

 

 



SOCIALT ANSVAR 

Att våra medarbetare får möjlighet att utvecklas och 

arbeta i en inspirerande miljö ser vi som en 

förutsättning för att vi som koncern ska kunna 

leverera högkvalitativa tjänster, goda resultat och 

fortsätta att utvecklas som bolag. För Spotlight Group 

är det en självklarhet att alla ska ha lika villkor och 

samma möjligheter till utveckling, oavsett kön, 

könsidentitet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Spotlight Group har nollvision gällande trakasserier 

och diskriminering och prioriterar ett hälsofrämjande 

arbetsklimat och möjligheter till balans mellan arbete 

och privatliv. 

Arbetsmiljö och organisatorisk hälsa 

Arbetsmiljö är ett prioriterat område för Spotlight 

Group som genom interna styrdokument och 

Arbetsmiljölagen (AML) verkar för att skapa en god 

organisatorisk hälsa för samtliga anställda. Vi vill 

minska risken för sjukfrånvaro bland våra 

medarbetare. I detta inbegrips att löpande förbättra 

fysisk och psykosocial arbetsmiljö för att främja 

medarbetares hälsa, motivation och engagemang i 

arbetet. Under 2020 har detta skett genom att 

exempelvis erbjuda samtliga anställda skrivbord och 

kontorsstolar för att ergonomiskt kunna arbeta 

hemifrån under covid-19 pandemin.  

För att på riktigt genomlysa den organisatoriska 

hälsan och tillvarata medarbetares reflektioner om 

arbetsmiljön genomför Spotlight Group årligen en 

s.k. CHR-undersökning (Corporate Health 

Responsibility). Undersökningen består av en enkät 

som skickas ut och besvaras anonymt av samtliga 

medarbetare inom koncernen. Under 2020 var 

koncernens CHR-index 102, vilket är över 

normvärdet och indikerar god organisatorisk hälsa. I 

mätningen framkom att en majoritet av de anställda 

var mycket positiva till sina arbeten och trivdes bra på 

arbetsplatsen. Resultatet visade även att anställda 

upplevde att organisationen präglades av flexibilitet, 

anpassningsförmåga och lyhördhet – viktiga 

egenskaper för en organisation med hög tillväxttakt.  

I några fall har CHR-undersökningen visat att 

medarbetare känt sig diskriminerade och/eller 

upplevt mobbning på arbetsplatsen. Spotlight 

Group har nolltolerans mot diskriminering och 

mobbning och har vidtagit åtgärder för att detta inte 

ska återupprepas. Genom våra CHR-undersökningar, 

medarbetarsamtal, friskvårdsbidrag och friskvårds-

aktiviteter verkar Spotlight Group för att uppfylla FN:s 

tredje globala mål om god hälsa och välbefinnande.  

 

Kompetensutveckling 

Spotlight Group ser det som en självklarhet att alla 

medarbetare ska ha samma villkor och 

förutsättningar att utvecklas på sina respektive 

arbetsplatser och arbetar därför långsiktigt för att 

skapa en utvecklande arbetsmiljö. 

Kompetensutveckling är mycket viktigt för att kunna 

stärkas som organisation och leverera värde till både 

kunder och aktieägare.  

 

För att tillse intern kompetensutveckling 

tillhandahålls kontinuerlig utbildning av personalen. 

Samtliga medarbetare erbjuds även regelbundna 

personliga utvecklingssamtal med sin närmsta chef, 

minst en gång per år. Syftet med samtalen är att ge 

medarbetarna möjligheter att påverka sin situation 

och utgöra grunden för bland annat 

utbildningsinsatser och att medarbetarens 

kompetens tillvaratas på bästa sätt. I ovannämnda 

CHR-undersökning för 2020 framgår det att 

medarbetarna är högpresterande, arbetar i ett högt 

tempo, präglas av stora mått självlärande och 

upplever att deras kompetens värdesätts.   

 

För att stötta de bolag vi arbetar med utbildar vi även 

våra kunder inom exempelvis IR-arbete, regelverk 

och praxis. Detta görs bland annat genom Spotlight 

Academy.

 

 

 

 

 

  



 

Jämställdhet och mångfald 

Att fördela inflytande och resurser baserat på 

kompetens, och inte könstillhörighet, är en 

förutsättning för långsiktig och hållbar utveckling. 

Spotlight Groups ambition är att vara en koncern 

som präglas av mångfald. Finansbranschen 

domineras dock i huvudsak av män och det finns 

därför risk för ensidig könsfördelning. För Spotlight 

Group är det av vikt att säkerställa fullt deltagande 

av kvinnor på alla nivåer i koncernen och vid 

personalrekrytering ska koncernen därför 

eftersträva jämn fördelning av arbetstagare i alla 

organisationsled – i linje med FN:s femte globala mål 

om ökad jämställdhet. 

 

Identifierade risker inom verksamheten för 

mänskliga rättigheter är främst dem inom 

jämställdhet och diskriminering. För att ytterligare 

säkerställa att arbetsplatsen präglas av jämställdhet 

och mångfald är all diskriminering av personal på 

grund av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder 

strikt otillåten. I samband med lönerevisioner 

kartläggs löner och andra förmåner bland anställda 

för att eliminera eller förebygga skillnader i dessa på 

grund av ovan nämnda diskrimineringsgrunder. 

Utöver vad som framkommit av CHR-under-

sökningen har inga fler fall av diskriminering 

rapporterats under 2020.  

 

Spotlight Groups styrelse består av fyra män och två 

kvinnor i åldrarna 37–71 och dess ledningsgrupp 

består av tre män mellan 30 år och 45 år. Tabellen 

nedan presenterar andelen män och kvinnor i 

verksamheternas respektive ledningsgrupper under 

2020. Vid genomgång av könsfördelningen på 

styrelse- och ledningsnivå har Spotlight Group 

iakttagit att det föreligger skillnad i antalet kvinnor 

och män på ledande positioner inom koncernen. 

Det är Spotlight Groups avsikt att – utan att göra 

avkall på principen om att kompetens alltid ska vara 

främsta grund till befordran – långsiktigt verka för en 

bättre balans i dessa siffror. 

 

Bolag Män Kvinnor 

Sedermera Fondkommission (ledningsgrupp) 7 1 

Spotlight Stock Market (ledningsgrupp) 5 1 

MCL (ledningsgrupp) 2 - 

 

 

 

 

 



REGELEFTERLEVNAD, ETIK OCH 

MOTVERKANDE AV KORRUPTION 

Spotlight Groups verksamhet påverkar dels 

samhället runt omkring oss, dels de marknader vi 

verkar på. Därför eftersträvar vi att skapa ett så 

positivt avtryck som möjligt. Koncernens beteende 

och arbetssätt handlar inte bara om att hålla sig 

strikt till regelboken, utan ställer också internt höga 

krav på regelefterlevnad och civilkurage. Som 

värdepappersbolag och aktör på aktiemarknaden 

arbetar vi dedikerat för att säkerställa god styrning 

och kontroll, förebygga risker samt bedriva en etisk 

och ansvarsfull verksamhet.  

 

Regelefterlevnad och affärsetik 

Spotlight Groups verksamheter påverkas av 

långtgående regleringar och står under 

Finansinspektionens tillsyn och löpande kontroll. 

Koncernen uppmanar även medarbetarna att ta 

eget ansvar och se till helheten samt agera med hög 

integritet i alla relationer och affärer. Detta styrs 

bland annat av interna styrdokument som rör intern 

styrning och kontroll. Samtliga medarbetare ska 

därför vara införstådda med och följa våra etiska 

riktlinjer och de lagar och regler som präglar den 

bransch vi verkar inom. Förutom interna 

styrdokument så sker detta framförallt genom 

flertalet årliga obligatoriska utbildningar för 

medarbetare.  

 

För att upprätthålla gott förtroende i relationerna 

med våra intressentgrupper arbetar koncernen 

långsiktigt för att säkerhetsställa transparens och 

god affärsetik. Spotlight Group är övertygade om 

att detta innebär att ha tydliga värderingar, vilka 

kommer till uttryck genom våra interna policys. 

Exempelvis föreligger begränsningar i  

medarbetares värdepappershandel, och det finns 

inga bonusprogram eller rörliga ersättningar för 

styrelsen eller koncernledningen. Vi anser att 

sådana regler ökar förtroendet bland både kunder 

och allmänheten, samtidigt som det motverkar 

risker för intressekonflikter. I enhetlighet med FN:s 

sextonde globala mål om fredliga och inkluderande 

samhällen är vi även övertygade om att det 

motverkar risker för olagliga finansiella flöden, 

korruption och mutor. Tidigare omnämnda CHR-

undersökning visar att våra medarbetare är väl 

medvetna om Spotlight Groups värderingar och vi 

är stolta över att ha en affärsverksamhet som 

navigerar efter både legala och etiska riktlinjer. 

 

Riskminimering 

Som aktör på aktiemarknaden löper vi högre risk att 

beröras av ekonomisk brottslighet såsom finansiella 

bedrägerier, insiderhandel, penningtvätt och 

finansiering av terrorism. Sådan brottslighet riskerar 

att skada vårt rykte, varumärke och uppfattning om 

oss som organisation. Spotlight Group arbetar 

därför aktivt för att minimera och motverka de risker 

som präglar aktiemarknaden. Bland annat finns 

inom värdepappersrörelsen självständiga 

kontrollfunktioner för riskkontroll, regelefterlevnad 

och internrevision som bland annat ansvarar för 

utveckling och underhåll av strategier, metoder och 

tekniker för riskuppföljning. Ansvariga för 

funktionerna är oberoende i förhållande till den 

övriga verksamheten. Även Spotlight Stock Markets 

marknadsövervakning – bestående av tio anställda – 

arbetar för att motverka marknadsmissbruk i 

aktiehandeln och för att de noterade bolagen ska 

följa relevanta lagar och regler.  

 

 



Minst en gång per år prövar och fastställs interna 

policys och styrdokument av styrelsen. Vidare 

förväntas anställda följa befintliga regler och 

riktlinjer och årligen genomförs obligatoriska 

utbildningar och kunskapstester avseende 

exempelvis anti-korruption, penningtvätt och 

regelverk. Under 2020 har flera interna utbildningar 

och kunskapstester genomförts. Som en del av 

koncernens affärsstrategi erbjuds även externa 

utbildningar inom exempelvis marknadsmiss-

bruksbestämmelser, bolagsrätt och aktiemarknads-

rätt till bland annat kunder.  

 

Visselblåsarfunktionen 

Koncernens verksamhet är koncentrerad till främst 

Sverige och Danmark. Dessa länder har relativt sätt 

låg förekomst av korruption och därför bedöms 

även korruptionsrisken som låg1. Trots detta 

eftersträvar koncernen ständigt högsta 

ambitionsnivå avseende ärlighet, ansvarstagande 

och god affärsetik.  

 

För att underlätta rapportering om eventuella 

oegentligheter och felaktigt agerande samt göra 

ledningen uppmärksam på misstankar om sådant 

beteende finns en välutvecklad 

visselblåsarfunktion, där medarbetare anonymt kan 

rapportera eventuella farhågor avseende någon del 

av verksamheten. Exempel på sådan rapportering 

kan vara finansiella bedrägerier, brott mot 

konkurrensrättslig lagstiftning, mutor och 

korruption och penningtvätt och finansiering av 

terrorism. Under 2020 rapporterades inga 

överträdelser via denna funktion. 

Informationssäkerhet- och IT-verksamhet  

Säker och korrekt hantering av information är ett 

annat viktigt område för att upprätthålla förtroendet 

bland våra intressentgrupper. Detta kräver ett 

samordnat informations- och IT-säkerhetsarbete, 

som är integrerat i hela verksamheten. 

Informations- och IT-säkerhet säkerställs bland 

annat genom: 

 

• ett administrativt ledningssystem som 

bland annat övervakar, underhåller och 

förbättrar koncernens 

informationssäkerhet. 

• att IT-verksamheten utvecklas på ett sätt 

som minimerar risker och optimerar 

processer. 

• väl etablerade mål om att skydda 

konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet 

och spårbarhet av information. 

• årliga och dokumenterade analyser av de 

risker som är hänförliga till koncernens 

informationssäkerhet. 

• fastställda interna regler och riktlinjer 

kopplade till informationssäkerhet. 

• att medarbetarna genomgår IT- och 

säkerhetsutbildningar. 

 

 

 

1 Transparency International Corruption Perceptions Index 2020



 

Spotlight Groups verksamhet måste ses i sammanhanget med våra intressenter, som 

både påverkar verksamheten och påverkas av den. Ett centralt inslag i vårt 

hållbarhetsarbete är därför att kontinuerligt föra dialoger med våra intressenter och 

identifiera de gemensamma förväntningarna på vårt hållbarhetsarbete.  
 

 

Vi uppmuntrar en fortlöpande och proaktiv dialog för 

att öka förståelsen för våra intressenters 

förväntningar, och för att identifiera de områden där 

koncernen kan och bör utvecklas. Att upprätthålla 

goda dialoger är minst lika viktigt som att bedriva 

hållbara affärer – och inte sällan har vi märkt att de är 

tätt sammankopplade. Därför arbetar vi aktivt för att 

vara en koncern som präglas av öppenhet, 

tillgänglighet och transparens. I tabellen nedan 

presenteras våra primära intressenter, en 

redogörelse för vad dessa intressenter anser vara 

viktigt i relation till vår verksamhet samt hur vi för 

dialoger med respektive aktör.  

 

INTRESSENT VAD ÄR VIKTIGT? 
 

HUR FÖRS DIALOG OM DET? 
 

 
MEDARBETARE 

 
Arbetsmiljö, kompetensutveckling, 

mångfald och jämställdhet, 
policyefterföljning, affärsetik, 

minskad miljöpåverkan 
 

CHR-undersökningar, 
medarbetarsamtal, 

intern kommunikation, dialoger 

KUND 

 
 

Tjänstekvalitet, resultat 

 
Kundmöten, investerarträffar, 

hemsida, nätverksutskick, sociala 
medier, pressmeddelanden 

 

LEVERANTÖR 
 

Hållbar utveckling och innovation 
 

Kundkontakt 

ÄGARE 

 
Resultat, hållbar utveckling, 

affärsetik, 
antikorruption, riskminimering 

 

 
Ägarmöten, årsredovisningar, 

kvartalsrapporter, 
pressmeddelanden 

 

BRANSCH 

 
Jämställdhet, tjänstekvalitet, 

affärsetik, 
transparens, riskminimering 

 

 
Investerardialoger, media, dialoger 

med branschen 
 

MYNDIGHET 

 
Lagar, förordningar och 

regelefterlevnad, 
arbetsmiljö, riskminimering 

 

 
Skriftlig korrespondens, möten, 

rapportering, information, 
uttalanden  

SAMHÄLLE 

 
Arbetsmiljö, lagar och förordningar, 

affärsetik 
 

 
Möten, dialoger, Public Affairs-byrå, 

pressmeddelanden, finansiella 
rapporter 

 

ÄGARE TILL KUNDER 

 
 

Resultat, tjänstekvalitet, 
regelefterlevnad, riskminimering 

 

 
Delårsrapporter, bokslut, 

pressmeddelanden, 
kommunikation 

 



Spotlight Group har utifrån intressentdialogerna bearbetat informationen i en 

väsentlighetsanalys. Analysen ger oss kunskap om de frågor som våra intressenter anser 

är mest väsentliga för verksamheten, som sedan vägs mot Spotlight Groups egen 

bedömning av hur viktiga frågorna är för affärsstrategin. Detta ger oss verktyg att 

fokusera på de frågor inom hållbarhetsområdet och som vi kan påverka och hur vi kan 

fokusera vårt arbete framgent.  
 

 

Vi har frågat oss själva följande: 1) Hur viktigt är varje 

ämne för våra intressenter och 2) Vilken potential har 

varje ämne att påverka koncernens hållbara 

utveckling, det vill säga påverkan på de ekonomiska, 

sociala och miljömässiga dimensionerna som 

tillsammans definierar begreppet. Undersökningen 

omfattade 13 av de frågor som lyfts i 

intressentdialogerna och totalt deltog tolv personer 

från fyra olika intressentgrupper2. Spotlight Groups 

egen bedömning baseras på en gemensam 

värdering av koncernens ledning och representanter 

från bolagets hållbarhetsråd.  

 

 

2 De fyra intressentgrupper som deltog i undersökningen var 
medarbetare, kunder, leverantörer och ägare till kunder 
(investerare)

PRIORITERA

FOKUS 2021 



Med väsentlighetsanalysen som utgångspunkt är det tydligt att regelefterlevnad, 

affärsetik och antikorruption är avgörande områden för att vår verksamhet ska fungera 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det anser både vi som koncern och våra intressenter. 

Spotlight Group ska även fortsättningsvis vara en synnerligen stark aktör inom dessa 

områden. Samtidigt vill vi lyfta fram hållbar affärsutveckling och innovation som 

fokusområde för 2021.   

 
OMRÅDEN ATT PRIORITERA 

Spotlight Group har mångårig erfarenhet av att verka under Finansinspektionens tillsyn och har omfattande 

kunskap om rådande lagstiftning. Regelefterlevnad, affärsetik och antikorruption är områden som vi dagligen 

arbetar aktivt med. Den mest uppenbara intäkten för vårt engagemang inom dessa områden är att ett av våra 

egna bolag – MCL – bildats just för att hantera frågor som specifikt rör regelefterlevnad. MCL är en utmärkt resurs 

för tillväxtbolag i noterad miljö, och spelar en viktig roll i koncernens arbete mot korruption och i utformandet 

av interna policydokument. Dessutom investerar Spotlight Stock Market stora resurser i investerare, bolag och 

allmänhetens förtroende genom sin marknadsövervakning.  

Vårt arbete med att säkerställa regelefterlevnad, god affärsetik och antikorruption kommer fortsatt att vara 

prioriterade områden i vårt hållbarhetsarbete.  

 

FOKUS 2021 

För Spotlight Group handlar hållbar affärsutveckling och innovation om att identifiera nya och långsiktigt 

hållbara affärsmöjligheter som har potential att generera avkastning och långsiktig tillväxt. Vi har ett väletablerat 

och unikt ekosystem av börsnära tjänster riktat mot tillväxtbolag, men för att framgångsrikt och långsiktigt 

upprätthålla detta ekosystem behöver hållbarhet genomsyra affärsutvecklingen och kommande innovationer. 

Spotlight Group ska vara lika livskraftig idag som om femtio år – och vi bör därför hantera affärsutveckling på ett 

sätt som är hållbart för både vår affärsmodell och för samhället.  

 

För att säkerställa en hållbar affärsutveckling har Spotlight Group under Q1 2021 inrättat ett hållbarhetsråd. 

Rådets funktion är att samordna koncernens arbete med hållbarhet genom att samla representanter från 

koncernledningen och alla koncernbolag. Tillsammans ska dessa representanter utveckla Spotlight Group 

genom innovationer som kombinerar ekonomisk framgång med hållbart företagande. Målet är att utveckla nya 

produkter och tjänster som förstärker Spotlight Groups ställning på marknaden, samtidigt som vi understryker 

vår samhällsfunktion. Hållbarhetsrådet ska sammanträda på kontinuerlig månadsbasis. 

 

Utöver arbetet med hållbarhetsrådet kommer Spotlight Group även att arbeta med ett antal andra områden där 
vi i olika utsträckning redan är aktiva. Under 2021 kommer vi exempelvis kartlägga koncernens resande för 
upprätta ett användbart underlag över hur detta är strukturerat. Vi fortsätter att verka för jämställdhet och 
mångfald i alla koncernens verksamhetsdelar. Vi har exempelvis noterat att det på styrelse- och ledningsnivå 
föreligger skillnad i antalet kvinnor och män på ledande positioner inom koncernen. Det är Spotlight Groups 
avsikt att – utan att göra avkall på principen om att kompetens alltid ska vara främsta grund till befordran – 
långsiktigt verka för en bättre balans i dessa siffror. Vi kommer också att fortsätta med hälsofrämjande aktiviteter 
bland våra anställda. Sammantaget är det vår övertygelse att dessa insatser på ett gynnsamt sätt kommer att 
samverka för att göra Spotlight Group till en ännu mer hållbar koncern när det blir dags att sätta punkt för 2021.   
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