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Denna rapport beskriver Qliros principer för bolagsstyrning. 
Qliro är ett svenskt kreditmarknadsbolag. Bolagsstyrnings-
rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och svensk kod för bolagsstyrning. Qliro strävar efter att följa 
koden där så är lämpligt och med undantag för att valbered-
ningens ledamöter presenterades mindre än sex månader före 
årsstämman 2021, finns inga avvikelser att rapportera för 2020. 
Anledningen till avvikelsen var att Qliro noterades i början av 
oktober 2020 vilket gjorde att processen för att kunna utse 
valberedning skedde senare än normalt och valberedningen 
utsågs den 11 december, dryga fem månader före den 
planerade årsstämman för 2021.

Styrningen av Qliro sker genom flera organ. På årsstämman 
utövar aktieägaren sin rösträtt bland annat med avseende 
på styrelsens sammansättning och genom val av externa 
revisorer. Styrelsens arbetsuppgifter bereds delvis genom 
Qliros VD. VD:n ansvarar för och leder bolagets löpande 
verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer. 

Aktier och aktieägare 
Under 2020 fattades beslut i fd Qliro Group (som då bestod av 
bolagen CDON, Nelly och Qliro AB) att dela ut aktierna i Qliro till 
befintliga aktieägare och särnotera Qliro på Nasdaq Stockholm. 
Innan särnoteringen av Qliro på Nasdaq Stockholm ägdes 
Qliro till 100 procent av dåvarande Qliro Group. Qliros första 
handelsdag på Nasdaq Stockholm var den 2 oktober 2020.

Antalet aktieägare enligt aktieregistret som förs av Euroclear 
Sweden AB var 16 872 vid utgången av 2020. Aktierna som 
innehas av de femton största aktieägarna motsvarar cirka 63,1 
procent av aktiekapitalet och rösterna. Svenska institutioner 
och aktiefonder äger cirka 48,8 procent av aktiekapitalet, 
internationella ägare cirka 23,4 procent och svenska privata 
ägare cirka 27,8 procent. 

Aktiekapitalet består av en typ av aktier, stamaktier. Inga 
begränsningar gäller för hur många röster varje aktieägare 
kan avge vid stämman. Som förberedelse för särnoteringen 
förändrades aktiekapitalet och antalet aktier under året. Vid 
slutet av året uppgick antalet aktier till 17 972 973 stycken och 
aktiekapitalet till 50 324 324,40 kronor vilket motsvarar ett 
kvotvärde på 2,80 kronor per aktie.

Information till aktieägarna som ges löpande inkluderar 
delårsrapporter och bokslutskommunikéer, årsredovisningar 
och pressmeddelanden om betydande händelser. Alla 
rapporter, pressmeddelanden och övrig information återfinns 
på hemsidan qliro.com/sv-se/investor-relations.

Årsstämma 
Årsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. 
Det är på årsstämman som samtliga aktieägare kan utöva sin 
rösträtt och besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess 
verksamhet. Det framgår av aktiebolagslagen och bolagsord-
ningen hur kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska 
ske samt vem som har rätt att delta och rösta vid stämman. 

Befogenheter och arbetsordning på årsstämman baseras 
främst på den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod 
för bolagsstyrning tillsammans med av stämman fastställd 
bolagsordning. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter 
räkenskapsårets slut. Årsstämman fattar beslut om faststäl-
lande av resultat- och balansräkning för bolaget, disposition av 
årets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, ansvars-
frihet för styrelse och verkställande direktören, utnämnande av 
styrelseledamöter och dess ordförande och bolagets revisorer 
samt beslut i vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning. 
Årsstämman för räkenskapsåret 2020 kommer att hållas den  
19 maj 2021 i Stockholm. 

Valberedning 
Ledamöterna i valberedningen i Qliro utgörs av Christoffer 
Häggblom, Alexander Antas, Lars Johannesson samt Lennart 
Jacobsen. Valberedningen hade sitt första möte den 12 
februari 2021. 

Enligt instruktionen för valberedningen består uppgifterna av: 

• Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer samt,  
i förekommande fall, revisorssuppleanter 

• Förslag till stämmoordförande 

• Förslag till styrelse 

• Förslag till styrelseordförande 

• Förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan 
 ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt 
ersättning för utskottsarbete 

• Förslag till revisorer och, i förekommande fall, revisors-
suppleanter 

• Förslag till arvodering av revisor och i den mån det anses 
erforderligt, förslag till ändringar i  gällande instruktion för 
valberedningen 

Styrelse 
Qliros styrelseledamöter väljs på årsstämman för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. Qliros bolagsordning innehåller inga 
restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Enligt 
bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio 
ledamöter. 

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Qliros organisation 
och förvaltning. Styrelsen har antagit en arbetsordning 
för sitt arbete som bland annat innehåller regler för antal 
ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas vid 
ordinarie styrelsemöten, styrelseordförandens åligganden 
samt instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan Qliros 
styrelse och VD. 

Utöver arbetsordningen för styrelsen påverkas styrelsens 
arbete också av lagar och regler som inkluderar den 
svenska aktiebolagslagen, Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll 
i kreditinstitut (FFFS 2014:1), Riktlinjer för intern styrning 
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(EBA/GL2017/11 ), Riktlinjer för lämplighetsbedömningar av 
ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare 
(EBA/GL/2017/12), bolagsordningen och Svensk kod för 
bolagsstyrning (”Koden”). 

För att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt har 
styrelsen tillsatt ett ersättningsutskott och ett utskott för risk, 
kapital, revision och regelefterlevnad ("RCACC") med särskilda 
arbetsuppgifter. Utskotten behandlar ärenden som faller inom 
deras respektive område och lägger fram rekommendationer 
och rapporter som underlag till styrelsens beslut och åtgärder. 
Alla styrelseledamöter har dock samma ansvar för samtliga 
beslut, oavsett om den aktuella frågan granskats i ett utskott. 

Styrelsen har också utfärdat en instruktion för VD. Instruktio-
nen kräver bland annat att större investeringar i anläggnings-
tillgångar måste godkännas av styrelsen. Styrelsen ska även 
godkänna andra större transaktioner, inbegripet förvärv och 
avyttringar eller nedläggning av verksamheter. Styrelsen har 
likaså utfärdat skriftliga instruktioner som anger när och hur 
information, som behövs för utvärdering av bolagets finansiella 
ställning, ska redovisas för styrelsen. 

I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår 
instruktioner bland annat om vilka ekonomiska rapporter 
och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen. 
Utöver bokslutskommuniké, delårsrapporter och årsredovis-
ning granskar och utvärderar styrelsen omfattande finansiell 
information som avser såväl bolaget som helhet som olika 
enheter som ingår i bolaget. Styrelsen granskar också, i första 
hand genom RCACC, de mest väsentliga redovisningsprinciper 
som tillämpas i bolaget avseende den finansiella rapporte-
ringen, liksom väsentliga förändringar av principerna. I RCACCs 
uppgifter ingår även att granska rapporter om internkontroll 
och processerna för finansiell rapportering såväl som interna 
revisionsrapporter som sammanställs av internrevisionsfunk-
tionen som är outsourcad till extern part. Bolagets revisor 
rapporterar till styrelsen vid behov men minst en gång per år. 
Åtminstone en av dessa rapporteringar sker utan att verkstäl-
lande direktören eller någon annan medlem av företagsled-
ningen är närvarande. Bolagets revisor deltar också i ett antal 
möten med utskottet för risk, kapital och regelefterlevnad. 
Utskottsmötena protokollförs och protokollen är tillgängliga för 
alla styrelseledamöter och för revisorerna. 

Styrelsens sammansättning 
Styrelsen i Qliro består av sex ledamöter. Styrelseledamöterna 
är Lennart Jacobsen (ordförande), Alexander Antas, Robert 
Burén, Monica Caneman, Lennart Francke och Helena Nelson. 

Styrelsens sammansättning ska vara förenlig med gällande 
lagar och förordningar samt den policy om kompetens och 
sammansättning (inkluderande mångfald) av styrelsen som 
Qliros styrelse har antagit. I denna anges att styrelsen skall i 
möjligaste mån, utan att kompromissa vad gäller kompetens, 
bestå av en jämn fördelning av män och kvinnor med olika 
bakgrund. Qliros styrelsesammansättning uppfyller Nasdaq 
Stockholms och Kodens krav avseende oberoende ledamöter 
då samtliga stämmovalda styrelseledamöterna är oberoende 
(krav majoriteten) i förhållande till bolaget och bolagsledningen 
och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare 
(krav minst två).

Ersättningsutskottet 
Ersättningsutskottet består av Monica Caneman (ordförande) 
och Lennart Jacobsen. 

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att: (i) 
bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, 
ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande 
direktören och ledande befattningshavare; (ii) följa och 
utvärdera pågående och under året avslutade program för 
rörliga ersättningar (t ex långsiktiga aktiebaserade incitaments-
program) för verkställande direktören, de ledande befattnings-
havarna och andra nyckelpersoner inom Qliro; samt (iii) följa 
och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar 
till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag 
ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och 
ersättningsnivåer i bolaget. 
 
Utskottet för Risk, kapital, revision och regelefterlevnad 
Utskottet för Risk, kapital, revision och regelefterlevnad  
("RCACC") består av Lennart Francke (ordförande), Helena 
Nelson samt Monica Caneman. 

Utskottets ansvar är att: (i) övervaka bolagets finansiella 
rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för 
att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet; (ii) med avseende 

Styrelse

Namn Befattning Född Medborgskap Invald

Oberoende i 
förhållande 
till stora 
aktieägare

Oberoende i 
förhållande 
till bolaget 
och ledning

Ersättnings-
utskottet

Utskottet för risk, 
kapital, revision och 
regel efter levnad

Lennart Jacobsen Ordförande 1966 Svenskt 2017 Ja Ja Ja Nej 

Alexander Antas Ledamot 1981 Finskt 2020 Ja Ja Nej Nej

Robert Burén Ledamot 1970 Svenskt 2018 Ja Ja Nej Nej

Monica Caneman Ledamot 1954 Svenskt 2019 Ja Ja Ja Ja

Lennart Francke Ledamot 1950 Svenskt 2016 Ja Ja Nej Ja

Helena Nelson Ledamot 1965 Svenskt 2015 Ja Ja Nej Ja
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på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i 
bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering; 
(iii) hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen 
och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revi-
sorsnämndens kvalitetskontroll; (iv) informera styrelsen om 
resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog 
till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken 
funktion utskottet har haft; (v) granska och övervaka revisorns 
opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärk-
samma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än 
revisionstjänster; och (vi) biträda vid upprättandet av förslag till 
bolagsstämmans beslut om revisorsval. 

RCACCs arbete inriktas på bland annat utvärdering av 
kvaliteten och riktigheten i den finansiella rapporteringen, 
interna kontrollen, internrevisionen och riskbedömningarna.    

Qliro har en oberoende internrevisionsfunktion som är 
outsourcad till extern part. 

Ersättning till styrelseledamöter 
Det fasta styrelsearvodet för tiden fram till börsnoteringen var 
sammanlagt 1 925 000 kronor baserat på sedvanlig mandat-
period om 12 månader, varav 450 000 kronor till styrelsens 
ordförande och 225 000 kronor till var och en av styrelseleda-
möterna Andreas Bernström, Robert Burén, Monica Caneman, 
Lennart Francke och Helena Nelson. Inget arvode har utgått till 
styrelseledamoten Marcus Lindqvist. För tiden från börsnote-
ringen intill slutet av årsstämman 2021 höjdes styrelsearvodena 
så att arvoden ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens 
ordförande samt med 300 000 kronor till övriga ledamöter. 

För arbetet inom styrelsen utskott uppgår arvodet till 
125 000 kronor till ordföranden och 75 000 till var och en av 
de två övriga ledamöterna i RCACC samt 50 000 kronor till 
ordföranden och 25 000 till den andra ledamoten i ersätt-
ningsutskottet. Ersättning till styrelseledamöter föreslås av 
valberedningen, som representerar bolagets största aktie-
ägare, och godkänns av årsstämman. Valberedningens förslag 
baseras på jämförelse med ersättningen i andra bolag i samma 
bransch och storlek. 

Styrelsens verksamhet under 2020 
Under året har styrelsen regelbundet granskat Qliros resultat, 
finansiella ställning, organisation och förvaltning. Styrelsen 
har under dess sammanträden bland annat behandlat 
ärenden rörande Qliros strategi, budget och andra finansiella 
prognoser, kapitalstruktur och finansiering, investeringar i 
anläggningstillgångar samt fortsatt effektivisering av interna 
rutiner och styrningsprocesser. Vidare har styrelsen arbetat 
med förberedelserna inför börsnoteringen samt hanteringen 
av covid-19 pandemin. Styrelsen hade sammanlagt 19 
sammanträden under 2020, varav ett konstituerande möte. 

Styrelsens självutvärdering 
I samband med Qliros börsnotering under hösten 2020, 
genomfördes en grundläggande utvärdering av styrelsens 
lämplighet samt samlade kompetens. I slutet av året genom-
fördes ytterligare en självutvärdering avseende styrelsens 
kompetens för att identifiera behovet för utbildning under 2021. 
Efter varje styrelsemöte utförs även en enklare utvärdering för 
att följa upp det löpande arbetet som utförs av styrelsen.

Externa revisorer 
Qliro:s revisor KPMG AB valdes på årsstämman 2020 för en 
period om ett år. KPMG har varit bolagets externa revisor 
sedan 2014. Mårten Asplund, auktoriserad revisor på KPMG, 
ansvarar för revisionen av bolaget sedan maj 2017. Revisorsval 
kommer att ske vid årsstämman 2021. 

Revisorerna rapporterar resultatet av sin granskning genom 
revisionsberättelsen, som de presenterar för årsstämman. 
Dessutom rapporterar revisorerna resultatet av sin granskning 
till styrelsens revisionsutskott två gånger per år och till styrel-
sen en gång per år samt ska årligen lämna en skriftlig försäkran 
om sin opartiskhet och självständighet till revisionsutskottet. 

KPMG biträdde även bolaget med vissa andra ärenden utö-
ver revisionen för åren 2018, 2019 och 2020. Sådana ärenden 
inbegrep rådgivning i redovisning, generella skattefrågor samt 
frågor och granskning hänförligt till noteringen. 

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under 2020
Styrelsemöten Revisionsutskottet Ersättningsutskottet

Antal sammanträden 2020 19 11 2

Lennart Jacobsen 19/19 2/2

Robert Burén 19/19

Monica Caneman 16/19 11/11 2/2

Lennart Francke 18/19 11/11 2/2

Helena Nelson 18/19 11/11

Alexander Antas 1) 2/2

Andreas Bernström 2) 11/14

Marcus Lindqvist 3) 6/9

1)  Alexander Antas valdes in som ny styrelseledamot vid en extra bolagsstämma den 23 november 2020
2) Andreas Bernström lämnade styrelsen den 18 september 2020
3) Marcus Lindqvist lämnade styrelsen 5 maj 2020
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Revisionsuppdraget omfattar granskning av årsredovis ning, 
bokföring och styrelsens samt verkställande direk törens 
förvaltning. Utöver det har uppdraget omfattat andra 
gransk ningar och revisionära uppdrag som det ankommer på 
bolagets revisor att utföra. För mer information om revisions-
arvoden, se not 10. 

VD och verkställande ledning 
Bolagets verkställande ledning består av Verkställande 
direktören och koncernledning. 

Verkställande direktören ansvarar för att den löpande 
förvaltningen av bolaget sköts enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar. 

Verkställande direktören och verkställande ledningen, med 
stöd av olika stabsfunktioner, ansvarar för bolagets efterlevnad 
avseende övergripande strategi, ekonomisk kontroll och 
verksamhetskontroll, bolagets finansiering, kapitalstruktur, 
riskhantering och förvärv. Det här inkluderar bland annat 
framtagande av finansiella rapporter, information till och 
kommunikation med investerare med mera. 

Intern kontroll över finansiell rapportering 
Rutinerna för intern kontroll, riskbedömningar, kontroll-
aktiviteter och uppföljning avseende den finansiella rappor-
teringen har skapats för att säkra en tillförlitlig övergripande 
finansiell rapportering och en extern finansiell rapportering i 
enlighet med IFRS, för moderbolaget med de begränsningar 
och tillägg som följer av RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer och FFFS 2008:25 och för koncernen enligt full IFRS 
samt tillämpliga lagar och regler. 

Qliro har ett tydligt ramverk på plats för intern kontroll 
avseende finansiell rapportering. Styrelsen har det över-
gripande ansvaret för att säkerställa att det finns lämpliga 
system och strukturer för intern kontroll avseende finansiell 
rapportering inrättade samt för att övervaka att sådana system 
och strukturer är effektiva. 

Som ett minimikrav ska ramverket för intern kontroll avse-
ende finansiell rapportering omfatta följande komponenter: 

• En riskbedömning i form av identifiering, analys och 
utvärdering av risker och nyckelprocesser relevanta för den 
finansiella rapporteringen. 

• Kartläggning och dokumentation av nyckelprocesser 
 inklusive riskerna förknippade med respektive nyckel-
process.

• Nyckelkontroller, etablerade genom policyer och 
processer, för att säkerställa en mildring av relevanta risker. 
Kontrollaktiviteter bör utföras på alla nivåer inom Qliro, 
i olika stadier av affärsprocesserna, inklusive IT-miljön. 
Nyckelkontroller bör utformas, implementeras och 
dokumenteras.

• Övervakning och rapportering av resultaten av 
riskbedömningen till ledningen, RCACC och styrelsen 
inklusive de åtgärder som krävs för att åtgärda ineffektiva 
kontroller, deadlines för åtgärder samt fastställande av 
ansvar. Åtgärder bör följas upp och rapporteras. 

Kontrollmiljö 
Styrelsen har antagit ett flertal policyer och instruktioner 
som tillsammans med de externa reglerna utgör grunden för 
Bolagets kontrollmiljö. Utöver att kommunicera en tydligt defi-
nierad intern kontrollmiljö har policyerna och instruktionerna 
även till mål att definiera roller och ansvarsfördelning mellan 
VD, styrelse och oberoende kontrollfunktioner. Policyerna 
och instruktionerna avser bland annat kreditprocesser, 
intressekonflikter, arbete mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism, informationssäkerhet, riskhantering, hantering av 
operativa risker, regelefterlevnad, internrevision, outsourcing, 
dataskydd, ersättning, osv. 

För att uppnå ett effektivt system för intern kontroll och risk-
hantering har Bolaget etablerat en modell med tre försvarslinjer 
(inklusive kontrollfunktionerna för risk, regelefterlevnad och 
internrevision). Kontrollfunktionerna är organisatoriskt avskilda 
från varandra för att säkerställa oberoende och undvika 
intressekonflikter. Kontrollfunktionerna måste regelbundet 
rapportera väsentliga brister och risker till VD och styrelsen, 
eller styrelsens utskott, som ska tillse att det finns rutiner 
inrättade för att regelbundet följa upp vilka åtgärder som har 
vidtagits till följd av en sådan rapport. 

Styrelsen är ytterst ansvarig för att upprätthålla en effektiv 
kontrollmiljö och VD måste regelbundet lämna en rapport 
till styrelsen som bland annat innehåller kommentarer om 
väsentliga händelser. Chefer på olika nivåer inom Bolaget har, 
i egenskap av operativ personal och operativa chefer för vissa 
affärsenheter och stödfunktioner i första försvarslinjen, ett 
ansvar för att identifiera, hantera och rapportera operativa 
risker. 

Riskbedömning och kontrollaktiviteter 
De risker som skulle kunna ha en betydande påverkan på 
Bolagets strategiska, operativa mål samt rapporterings- och 
regelefterlevnadsmål ska hanteras korrekt och i tillräcklig 
omfattning. Bolaget bedömer systematiskt de risker som 
bolaget står inför, för att identifiera, analysera och utvärdera 
aktuella och potentiella risker, samt behandlingen och 
rapporteringen av dessa risker. Denna bedömning görs 
genom riskhanteringsprocessen som består av sex steg: 
riskidentifiering, riskanalys, riskbedömning, riskbehandling 
samt riskövervakning och rapportering. 
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Information och kommunikation 
Qliros kommunikationskanaler och Bolagets begränsade 
storlek gör det möjligt att snabbt och enkelt kommunicera 
skriftlig information avseende intern kontroll till relevanta 
medarbetare. Utöver skriftlig information och skriftliga 
rapporter kommuniceras riskhanterings- och kontrollaktiviteter 
muntligen och diskuteras vid fysiska/digitala möten med 
relevanta medarbetare. Alla relevanta interna policyer och 
instruktioner finns tillgängliga för berörda medarbetare. 
Vad gäller extern kommunikation har Bolaget tagit fram 
policyer för att säkerställa att Bolaget uppfyller tillämpliga 
informationskrav samt för att garantera att den information 
som kommuniceras är korrekt och håller hög kvalitet. Qliros 
webbplats uppdateras fortlöpande och följer de krav som 
gäller för kreditmarknadsbolag samt bolag noterade på 
Nasdaq Stockholm.

Uppföljning 
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som 
bolagsledningen samt risk-, kapital-, revisions- och regel-
efterlevnadsutskottet lämnar. Styrelsen erhåller regelbundet 
uppdaterad information om koncernens utveckling mellan 
varje styrelsemöte. Bolagets finansiella ställning, strategier 
och investeringar diskuteras vid varje ordinarie styrelse-
sammanträde. Varje kvartalsrapport granskas av RCACC 
före publicering. RCACC ansvarar även för uppföljning av 
den interna kontrollen. Arbetet innefattar bland annat att 
säkerställa att åtgärder vidtas rörande eventuella brister 
och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna och 
externa revisionen. De externa revisorerna deltar i ett antal 
av risk-, kapital-, revisions- och regelefterlevnadsutskottets 
ordinarie möten. 

Bolaget har en oberoende internrevisionsfunktion som 
har ansvaret för att följa upp och utvärdera arbetet med 
riskhantering och internkontroll. Internrevisionen har utförts av 
en extern part och arbetet innefattar bland annat att granska 
hur fastställda riktlinjer efterlevs. 



40    Qliro AB    |    Årsredovisning 2020

styrelseordförAnde hAr ordet

i 

Separation och börsnotering har stärkt bolaget

»Vårt främsta fokus i styrelsen var under året att förbereda bolaget för börsnoteringen i oktober 2020.  
separationen från fd Qliro Group har stärkt bolaget och vi är väl rustade för att verka i en noterad miljö med  
starka och långsiktiga ägare. 

Under året har Qliro stärkt marknadspositionen genom partnerskap för betallösningar med ytterligare ett  
antal större e-handlare i sverige. Med våra tekniskt välutvecklade plattformar ser jag att vi har mycket goda tillväxt - 
möjlig heter  framöver där vår strategiska inriktningen kommer vara central för att tillvarata dessa möjligheter.

Jag vill också framhålla hur bolaget under året har arbetat med att förbättra kundupplevelsen i de nya plattformarna, 
som lanserades på våra nordiska marknader. 

slutligen är jag och styrelsen imponerade av hur väl Qliro hanterat utmaningen under den rådande pandemin och 
 samtidigt stärkt kulturen i bolaget med ett ökat engagemang hos medarbetarna.«

lennart Jacobsen, styrelseordförande

styrelseordförAnde hAr ordet

Qliro har fortsatt att förbättra kundupplevelsen i plattformarna som lanserades i sverige, norge, finland 
och danmark under 2020 och första kvartalet 2021.
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styrelse

Alexander Antas
styrelseledamot sedan 2020

Uppdrag utskott: –
Utbildning: Masterexamen i finans från hanken 
school of economics i finland

Relevant arbetslivserfarenhet: head of Private 
equity på Mandatum Asset Management ltd., och 
har tidigare varit Portfolio Manager och head of 
Alternative Investments på sampo plc (2008- 2020) 
samt analytiker på Carnegie Investment Bank 
(2006-2008)

Övriga pågående uppdrag: observatör i styrelsen för 
Coronaria oy. observatör i styrelsen för elematic oy.

Ägande i Qliro AB per 31 december: 0 aktier

oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsled-
ningen, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Monica Caneman
styrelseledamot sedan 2019

Uppdrag utskott: ordförande i ersättningsutskottet 
och ledamot i rCACC  

Utbildning: Civilekonomexamen från handelshög-
skolan i stockholm. 

Relevant arbetslivserfarenhet: erfarenhet som 
styrelseledamot i en rad svenska och utländska 
bolag såväl noterade som onoterade. stf 
koncernchef och medlem av koncernledningen i 
skandinaviska enskilda Banken AB 1995-2001, samt 
en rad chefsbefattningar i seB under åren 1977-2001 

Övriga pågående uppdrag: styrelseordförande 
euroclear sweden AB, Almi företagspartner AB och 
Monu AB. styrelseledamot i sAs AB. ordförande i 
nasdaq stockholms bolagskommitté samt Vd och 
styrelseordförande i Monica Caneman Konsult AB 
och styrelseledamot i hundhjälpen på lidingö AB.

Ägande i Qliro AB per 31 december: 0 aktier

oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsled-
ningen, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Lennart Francke
styrelseledamot sedan 2016

Uppdrag utskott: ordförande rCACC

Utbildning: Civilekonomexamen från handelshög-
skolan i stockholm och Program for Management 
development, harvard Business school, UsA. 

Relevant arbetslivserfarenhet: Utsedd av swedbank 
robur i ett flertal valberedningar i börsnoterade 
bolag. tidigare erfarenhet som senior Advisor och 
head of Group finance på swedbank (2013–2014 
och 2011–2012), vice Vd, koncernekonomichef och 
koncernkreditchef på handelsbanken (1998-2006). 
Andra chefsbefattningar på handelsbanken 
(1978–1998). 

Övriga pågående uppdrag: styrelseledamot 
i Centrum för näringslivshistoria Cfn AB och 
stiftelsen Affärsvärlden. styrelseordförande ABrf 
Group och youple AB.

Ägande i Qliro AB per 31 december: 11 249 aktier

oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsled-
ningen, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Helena Nelson
styrelseledamot sedan 2015

Uppdrag utskott: ledamot i rCACC

Utbildning: Juristexamen från lunds Universitet och 
ruter dams Management Program, stockholm 

Relevant arbetslivserfarenhet: Chefsjurist och 
ledamot i koncernledningen på Carnegie Investment 
Bank AB (publ) och tidigare erfarenhet som Chief 
Compliance officer och head of operational risk 
på swedbank (2009–2013), Chefsjurist på skandia 
(2006–2009) och andra juridiska befattningar 
på skandia och uppdrag som styrelseledamot i 
svenska och utländska bolag i skandiakoncernen 
(1994–2006) samt arbete i domstol (1989–1994). 

Övriga pågående uppdrag: styrelseledamot i 
Carnegie Personal AB och familjeföretagens 
Pensionsredovisning i Värmland AB samt ledamot i 
fullmäktige i livförsäkringsbolaget skandia. 

Ägande i Qliro AB per 31 december: 0 aktier

oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsled-
ningen, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Lennart Jacobsen
ordförande sedan 2018, ledamot sedan 2017

Uppdrag utskott: ledamot i ersättningsutskottet

Utbildning: Masterexamen i elektroteknik och 
telekommunikation från Kungliga tekniska 
högskolan i stockholm. 

Relevant arbetslivserfarenhet: executive Vice 
President på nordea Bank AB (publ) (2013–2016), 
Vd på Ge Capital Global Banking nordics 
(2008–2012), Vd för Ge Money Bank sweden 
(2003–2008) och olika befattningar på Ge Capital 
Bank (1998–2003) och systemhuset Affärssystem 
AB/Upec data AB/Upec edicom AB (1991–1998). 

Övriga pågående uppdrag: Vd, grundare och 
styrelseledamot för Invesi Investment AB. styrelse-
ordförande för doro AB och Playground Group 
AB. styrelseledamot i oryx holding AB, swedbank 
robur AB och AB svensk exportkredit (seK). 

Ägande i Qliro AB per 31 december: 10 000 aktier

oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsled-
ningen, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Robert Burén
styrelseledamot sedan 2018

Uppdrag utskott: –
Utbildning: har studerat systemvetenskap och 
teknologi på luleå tekniska universitet och Kungliga 
tekniska högskolan i stockholm. 

Relevant arbetslivserfarenhet: Medgrundare till och 
konsult på Cygni AB. tidigare erfarenhet som bland 
annat interim Cto på Blocket.se (nov 2020-maj 
2021) och Mediaplanet (2017–2018), CIo på Bisnode 
Group (2016–2017) och sBAB Bank AB (publ) (2015), 
Cto på Kindred (2011–2015) och medgrundare till 
Bluefish AB (1998–2006).

Övriga pågående uppdrag: styrelseledamot i Cygni 
AB och Bredband2 i skandinavien AB.

Ägande i Qliro AB per 31 december: 3 000 aktier

oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsled-
ningen, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Styrelse
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lednInG

Johanna Blom 
Chief People officer 

Född: 1978 
I koncernledningen sedan 2019 
Utbildning: Magisterexamen från personal- och 
arbetsvetenskapliga programmet vid linköpings 
Universitet samt studier vid University of Auckland, 
nya Zeeland. 

Tidigare erfarenhet: Interim hr Manager på nordax 
Bank AB (2017– 2018), Interim hr Manager på Ge 
Capital AB (2015–2017), hr director på santander 
Consumer Bank AB (2014–2015), hr Manager på 
nordic, Ge Capital real estate (2008–2014), hr 
advisor på linklaters (2004–2008) och hr-assistent 
på fonus hQ (2003– 2004). 

Ägande i Qliro per 31 december: 2.000 aktier och 
70.070 teckningsoptioner

Mattias Forsberg 
Chief technology officer 

Född: 1973 
I koncernledningen sedan 2019 
Utbildning: studier inom datavetenskap vid linkö-
pings Universitet och Vrije University, Amsterdam 
och industridoktorand, Människa-datorinteraktion 
vid Kungliga tekniska högskolan i stockholm. 

Tidigare erfarenhet: head of strategy & software 
engineering, head of strategy office och head of 
Center of excellence for Agile på seB (2014–2019), 
Manager systems development på Com hem 
(2008–2014) och delägare och konsult på Alcesys 
(2000–2008) 

Ägande i Qliro AB per 31 december: 368 aktier och 
49.500 teckningsoptioner

Ann Ekroth 
Chief risk officer 

Född: 1969 
I koncernledningen sedan 2019 
Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala 
Universitet. 

Tidigare erfarenhet: Compliance director på 
santander Consumer Bank sweden (2017–2019), 
non-financial risk & Governance director nordic 
och tillförordnad Chief risk officer nordic på 
santander Consumer Bank As (2015–2017 och 
2014–2015), olika befattningar inom bland annat 
finans och risk vid Ge Money Bank (1996–2014) och 
revisor på Arthur Andersen AB (1993–1996) 

Ägande i Qliro per 31 december: 0 aktier och 10.000 
teckningsoptioner

Jonas Adolfsson 
Chief Credit officer 

Född: 1984 
I koncernledningen sedan 2018 
Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi och 
kandidatexamen i nationalekonomi vid linköpings 
Universitet. 

Tidigare erfarenhet: Andra befattningar på Qliro 
(2015–2018), Manager nordics, risk and Information 
Management på American express (2014–2015) 
samt olika befattningar på Klarna AB (2009–2013) 

Ägande i Qliro per 31 december: 0 aktier och 7.000 
teckningsoptioner

Lina Agrell 
General Counsel 

Född: 1979 
I koncernledningen sedan 2019 
Utbildning: Juristexamen från stockholms 
Universitet. 

Tidigare erfarenhet: senior legal Counsel på 
nordea Bank AB (publ) (2014–2019), advokat på 
Wistrand Advokatbyrå (2008–2014), biträdande 
jurist vid Bird & Bird Advokatbyrå (2007–2008) samt 
notarie vid Jönköpings tingsrätt (2006–2007). 

Ägande i Qliro per 31 december: 0 aktier och 35.000 
teckningsoptioner

Carolina Brandtman
Vd

Född: 1974
I koncernledningen sedan 2018
Utbildning: studier i nationalekonomi vid örebro 
Universitet och Central Queensland University i 
Australien.

Tidigare erfarenhet: Vd för santander Consumer 
Bank sweden (2014–2018) och olika ledande och 
andra befattningar på Ge Money Bank sweden,  
Ge Money Bank nordic, Ge Money europe hQ och 
Ge Money Australia & nZ (1999–2014).

Ägande i Qliro per 31 december: 4.780 aktier samt 
150.000 teckningsoptioner

Ledning
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lednInG

Martina Skande 
Chief Business development officer 

Född: 1975 
I koncernledningen sedan 2018 
Utbildning: Magister i finansiell ekonomi från lunds 
Universitet 

Tidigare erfarenhet: Business transformation 
director (2017–2018) och nordic Commercial 
director (2016–2017) på santander Consumer 
Bank sweden, director of financial services 
på ey Advisory services sweden (2011–2016), 
Product development Manager (2008–2009) 
och Client relationship Manager (2007–2009) på 
Genworth financial Mortgage Insurance och olika 
befattningar på Ge Money Bank/Ge Capital europe 
(2000–2006). 

Ägande i Qliro AB per 31 december: 390 aktier och 
70.070 teckningsoptioner 

Robert Stambro 
Chief financial officer 

Född: 1975 
I koncernledningen sedan 2019 
Utbildning: Masterexamen i internationell ekonomi 
från luleå tekniska Universitet. 

Tidigare erfarenhet: head of financial Planning & 
Analysis (2018–2019), head of treasury & head of 
Business Control (2017–2018), tillför - ordnad Cfo 
(2016–2017), vice Cfo (2016) och head of treasury 
(2009–2016) på nordnet AB. 

Ägande i Qliro AB per 31 december: 3.500 aktier och 
84.084 teckningsoptioner

Johnny Sällberg 
Chief Commercial officer 

Född: 1985 
I koncernledningen sedan 2020 
Utbildning: Kurser inom e-commerce på nordic 
e-commerce academy samt kurser i engelska 

Tidigare erfarenhet: Chief Commercial officer, 
head of sales och Managing director Urb-it 
(2017–2020), Advisory Board Member IhM Business 
school (2019-), och director Commercial training 
& development and director Bid Management på 
Klarna 2015-2017 samt andra ledarroller på Klarna 
2012-2015.

Ägande i Qliro per 31 december: 1 785 aktier och 
70.070 teckningsoptioner

Andreas Frid 
head of Investor relations 

Född: 1977 
I koncernledningen sedan 2019 
Utbildning: studier i företagsekonomi, national-
ekonomi med mera vid lunds Universitet, Uppsala 
Universitet och Wellington International University. 

Tidigare erfarenhet: Marknads och kommunika-
tionschef samt ansvarig för Investor relations vid 
nordax Bank AB (2016–2019) och olika befattningar 
på swedbank (2003– 2016) (däribland som Investor 
relations officer). 

Ägande i Qliro per 31 december: 3.000 aktier och 
70.070 teckningsoptioner




