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(Anges alltid vid svar)

Värdepappershandeln i Sparbanker
Bakgrund
Genom de kundklagomål som kommit på senare år har Finansinspektionen
uppmärksammats på ett missnöje med vissa sparbankers investeringsrådgivning.
Finansinspektionen har därför under år 2004 och 2005 genomfört en undersökning av de värdepapperstjänster som sparbankerna erbjuder sina kunder. Syftet
med undersökningen var att granska dels vilka risker som sparbankerna respektive kunderna tar, dels hur bankerna utformat sina rutiner för att begränsa de
eventuella riskerna.
Genomförande
Granskningen kom att omfatta de sparbanker, totalt 82 stycken, som hade Finansinspektionens tillstånd att erbjuda värdepapperstjänster. Dessa banker fick
besvara en enkät under november år 2004. Resultatet av denna gav svar på
bland annat, vilka typer av finansiella instrument som köptes och såldes, om
bankerna bedrev kapitalförvaltning samt om och hur bankerna hanterade s.k.
överbelåning.
Inom ramen för dessa svar gjordes ett nytt urval under år 2005 som omfattade
23 sparbanker. Dessa banker valdes därför att deras svar kunde tolkas som om
de erbjöd tjänsten kapitalförvaltning.
Finansinspektionen gjorde dessutom under denna period en fördjupad granskning av Sörmlands Sparbank, Karlshamns Sparbank och Laholms Sparbank.
Granskningen av Sörmlands Sparbank resulterade i en sanktion.
Slutsatser
Sparbankerna har med sin regionala förankring en lång och djup erfarenhet av
den traditionella bankverksamheten. För att inte tappa kunder och förlora
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marknadsandelar till de rikstäckande affärsbankerna har sparbankerna valt att
också erbjuda tjänster inom värdepappersområdet.
Finansinspektionens granskning av sparbankernas värdepappersverksamhet visade att kunderna hos det stora flertalet sparbanker inte utsattes för risker som
de eller banken inte kunde hantera.
Men när bankerna kommit in på specialområdet värdepapperstjänster så har
vissa sparbankers styrelser och ledning haft otillräckliga kunskaper om de nya
tjänsterna. Följden av dessa kunskapsbrister har blivit att enskilda handläggare
och mäklare fått ett informations- och kunskapsövertag som de i ett flertal fall
utnyttjat och därmed har en riskexponering byggts upp.
Förutom konsekvensen att styrelsen varit i underläge gentemot vissa anställda
har bristerna i kunskap och erfarenhet visat sig i styrning och uppföljning av
verksamheten. Detta har resulterat i att bankerna
- inte omedelbart följt upp och åtgärdat överbelåning och säkerhetsbrister
vid utställande av optioner,
- inte uppmärksammat gränsdragningen mellan investeringsrådgivning
och tillståndpliktig kapitalförvaltning.
Därutöver fann Finansinspektionen att kunskapsbristerna generellt resulterade i
att styrelserna och bankledningarna saknade beställarkompetens vid upphandling av internrevision av värdepappersverksamheten.
Förslag på åtgärder
Styrelsens riskhantering
Inom ramen för granskningen fick sparbankerna redogöra för hur de organiserat sin uppföljning av kundernas överbelåning och säkerhetsbrister vid utställande av optioner. Syftet med frågorna var att undersöka om styrelserna identifierat riskerna i överbelåning och säkerhetsbrist samt om bankerna infört en
tillfredställande kontroll av denna riskexponering.
Granskningen visade att sparbankerna alltför sällan bevakar och åtgärdar uppkomna underskott.
Styrelsen i ett värdepappersbolag eller bank är ytterst alltid ansvarig för verksamheten. Ansvaret innebär bland annat att säkerställa att kundernas tillgångar
skyddas och att värdepappersrörelsen bedrivs på ett sunt sätt. Finansinspektionens uppfattning är att ett sådant ansvar förutsätter att styrelsen:
-

besitter kunskaper och erfarenheter av de tjänster och produkter som förekommer inom sparbankens affärsområden,
organiserat banken på så sätt att en genomlysning av affärsområden och
risker är enkel att göra både för externt och internt bruk,
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-

vid riskbestämning utgår från vad som är väsentligt för sparbanken men
också från komplexiteten i produkten och det regelverk som omgärdar
den,
organiserar sin uppföljning av verksamheten så att den speglar både väsentlighet och komplexitet.

Eftersom riskhanteringen inom området värdepapperstjänster inte är tillfredställande föreslår Finansinspektionen utbildning av och erfarenhetsutbyte mellan sparbanksledningarna/styrelserna när nya tjänster eller produkter marknadsförs. Under förutsättning att banksekretessen upprätthålls kan också andra
funktioner som t.ex. regelansvar delas mellan flera banker.
Investeringsrådgivning och kapitalförvaltning
Finansinspektionen uppmärksammade under kartläggningen att gränsdragningen mellan investeringsrådgivning och tillståndspliktig kapitalförvaltning har
varit oklar för vissa sparbanker. Om kunden ringer banken för att få investeringsråd omfattas det av banktillståndet. Om banken däremot ringer upp kunden, ger investeringsråd som följer en i förväg bestämd strategi eller modell
med viss varaktighet i uppdraget, kan det i stället vara frågan om kapitalförvaltning enligt lagen om värdepappersrörelse. Bankerna, regelansvariga och internrevisionen borde ha uppmärksammat detta förhållande.
Att bedriva finansiell verksamhet utan tillstånd kan utgöra grund för återkallelse av övriga rörelsetillstånd. Gränsdragningen mellan kapitalförvaltning och
investeringsrådgivning kombinerad med förmedling av order är mycket svår att
göra. Om en sparbank på ett tydligt sätt gått över gränsen till tillståndspliktig
kapitalförvaltning skulle Finansinspektionen naturligtvis se allvarligt på detta.
Finansinspektionen förutsätter dock att sparbankerna själva gör en uppföljning
av värdepappersrörelsen och säkerställer att verksamhet inte drivs utan tillstånd.
Styrelsen och Internrevisionen
Den otillräckliga kunskapen har också visat sig när bankerna beställt1 internrevisionstjänster på värdepappersområdet. Revisionsinsatsens utformning påverkas med säkerhet av att sparbankerna förlänger uppdragen utan upphandling
och utvärdering mot andra konsulter som säljer motsvarande tjänst. Uppdragstiden med samma revisorsgrupp på respektive uppdrag påverkar troligen i sin
tur både revisorernas oberoende och kvaliteten i metodval, planering och genomförande.
Med den centrala roll som internrevisionen har finner Finansinspektionen det
otillfredsställande att sparbankerna förlängt internrevisionsuppdraget slentrianmässigt utan upphandling och utvärdering mot andra konsulter med motsvarande tjänster.
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Finansinspektionen föreslår att jämförbara sparbanker går samman vid upphandling av internrevision och gemensamt eller med hjälp av extern konsult
utvärderar de tjänster som erbjuds. En sådan insats kan enligt Finansinspektionens uppfattning också göras genom ett styrelseutskott med kompetens och erfarenhet av risk och revision.
Åtgärdsplan
Med utgångspunkt från de slutsatser och förslag som redovisats ovan förutsätter Finansinspektionen att varje sparbank vidtar åtgärder som syftar till att behandla förslagen. Finansinspektionen emotser också att Sparbankernas Riksförbund, som företrädare för sparbankerna, inkommer med förslag på hur sparbankerna gemensamt åtgärdar de ovannämnda förslagen avseende styrelsernas
riskhantering inom värdepappersområdet.
Med vänlig hälsning

Alexandra Posacki

Sparbankerna enligt sändlista
Kopia till förordnad revisor i respektive Sparbank
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