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Verksamhetsberättelse för 2020
Om SVCA:s tillsynsnämnd
Swedish Private Equity & Venture Capital Association (tidigare Svenska
Riskkapitalföreningen) (SVCA) antog 2015 en uppförandekod och tillsatte i samband med
detta en tillsynsnämnd att verka enligt en av SVCA antagen instruktion till nämnden.
Huvudsyftet med uppförandekoden är att säkerställa allmänhetens förtroende för att
riskkapitalbolagen agerar ansvarsfullt och professionellt, samt att främja kunskapen om
riskkapitalbolagens verksamhet.
Under 2017–2018 utförde SVCA:s tillsynsnämnd på uppdrag av SVCA ett revideringsarbete
avseende SVCA:s uppförandekod och instruktionen till SVCA:s tillsynsnämnd. Uppdaterade
versioner av uppförandekoden respektive instruktionen till SVCA:s tillsynsnämnd antogs av
SVCA:s styrelse i april 2018 och finns, tillsammans med tillsynsnämndens kommentar till
uppförandekoden och nämndens beslut i avslutade tillsynsärenden, tillgängliga på
tillsynsnämndens hemsida, https://svcanamnd.se/.
Tillsynsnämndens grundläggande uppgift är att utöva tillsyn över efterlevnaden av SVCA:s
uppförandekod och att förvalta denna. Tillsynsnämnden kan inleda ärenden efter anmälan
från SVCA:s styrelse, på eget initiativ, efter önskemål från medlem i SVCA eller i vissa fall
efter begäran från enskild.

Sammansättning i SVCA:s tillsynsnämnd under 2020
Biörn Riese, ordförande, advokat verksam vid Jurie Advokat Aktiebolag
Agneta Dreber, ledamot
Björn Börjesson, ledamot
Peter Nilsson (t.o.m. 29 februari 2020), huvudsekreterare, dåvarande biträdande jurist vid
Calissendorff Swarting Advokatbyrå
Madeleine Thörn (fr.o.m. 1 mars 2020), huvudsekreterare, biträdande jurist vid Norburg &
Scherp Advokatbyrå
Mandatperioden för ordföranden Biörn Riese förlängdes med tre år fr.o.m. den 1 juni 2020.
Ledamöternas mandatperioder kan förlängas med ett till tre år i taget.
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Verksamhet under 2020
Tillsynsnämndens löpande arbete
Tillsynsnämnden har under 2020 hållit åtta protokollförda sammanträden och dessemellan
haft kontakter under hand. Under året har nämnden haft en kontinuerlig omvärldsbevakning
av frågor med koppling till riskkapitalbranschen samt mottagit frågor från och givit
upplysningar till allmänheten. Till följd av pandemin har tillsynsnämndens sammanträden
hållits per video.

Arbete i förhållande till SVCA
Kontakter och avstämningar har skett med SVCA. Nämnden har presenterat sitt uppdrag och
arbete vid SVCA:s årsstämma den 18 juni 2020.

Tillsynsärenden
Två tillsynsärenden har inletts som alltjämt pågår. Det första tillsynsärendet inleddes den
7 juli 2020. Det andra tillsynsärendet inleddes den 4 november 2020.
Därutöver har tillsynsnämnden haft kontakter med enskilda rörande ytterligare potentiella
tillsynsärenden.

Tillsynsnämndens nya hemsida
En ny hemsida för tillsynsnämnden har lanserats och engelsk översättning av SVCA:s
uppförandekod och instruktionen till SVCA:s tillsynsnämnd har kompletterats och
uppdaterats.
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