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Medarbetarportal 

Med en enkel digital onboarding öppnar 
deltagaren en depå hos Aktieinvest samt 
registrerar sig på incitamentsprogrammet. 
Därefter kan deltagaren logga in i 
medarbetarportalen närsomhelst.  

I medarbetarportalen kan deltagarna se sina 
värdepapper relaterade till programmet och 
följa värdeutvecklingen över tid. Man kan även 
se transaktions-historik, företagshändelser 
som påverkar programmet och kommande 
händelser i programmet. Är man delaktig i 
flera program samlas de i portalen. All 
information kring respektive program finns i 
portalen.   

I medarbetarportal finns en FAQ med de 
vanligaste frågorna kring programmet.  Det 
finns även kontaktuppgifter till kundtjänst om 
man har ytterligare frågor. 



Administratörsportal 

I administratörsportalen finns all information 
kring era program och deltagarna i dem. Där 
kan man se alla aktiva program och detaljerna 
kring dem, hur länge de löper och vilka villkor 
som gäller och hur värdeutvecklingen går. 
Dessutom kan man se och exportera 
information över aktiva deltagare samt deras 
innehav. 

Exempel på övriga supporttjänster 

• Digital onboarding med autentisering, digital 
signering, öppnande av depå (inkl. KYC, PEP 
och AML-kontroller) 

• Kundtjänst för att besvara frågor från 
deltagare och administratörer 

• Hantera likvider och inbetalningar 

• Registrera värdepapper och innehav  

• Hantera olika företagshändelsers eventuella 
inverkan på innehav (split, återköp/inlösen, 
utdelningar osv.) 

• Inlösen av optioner/konvertibler, eventuellt 
uppköp alt. emitterande av aktier för program 

• Eventuell kontantlös hantering vid inlösen 

 

 

 

 



Om Aktieinvest 

Aktieinvest har hjälpt bolag med 
administration kring emissioner  
och incitamentsprogram i över 20 år.  

Vi är ett värdepappersbolag och 
emissionsinstitut baserade i Sverige och vi har 
tillstånd, kunskap, system, plattformar och 
processer för att på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt underlätta 
emissionsuppdrag samt administration av 
noterade och onoterade bolags olika typer av 
incitamentsprogram.  

Vi sätter en stolthet i att vara kundtillvända, 
flexibla och responsiva. Vi önskar bistå med 
prisvärda tjänster som värdesätts av bolaget 
och dess medarbetare. Vi kan hjälpa er med 
allt från ax till limpa kring administrationen 
kopplat till emissionsuppdrag och incitaments-
progam, eller bara de delar där ni önskar  få 
hjälp.  

Vi strävar efter att kunna bli en långsiktig 
partner som avlastar er administration på ett 
kostnadseffektivt sätt genom att dra fördel av 
de plattformar och digitala tjänster som vi har 
utvecklat över tid. 

 

 

Vid uppstart av program 
• Konfigurering av digitala gränssnitt för 

administratörer och medarbetare inkl. 
bolagets egen ’portal’ 

• Lägga in vilka som är behöriga till vad 
• Digital onboarding med autentisering, 

digital signering, öppnande av depå (inkl. 
KYC, PEP och AML-kontroller) 

• Besvara frågor från programdeltagare/ 
administratör 

• Säkerställa att likvider kommer in 
• Registrera värdepapper och innehav 
• Arkivering av avtalsunderlag 
 

Löpande administration under program 
• Depåförvaring av innehav 
• Ev. köp/avyttringar/flytt av innehav 
• Hantera personer som lämnar/kommer in 

nya i programmet eller som flyttar till ny 
juristdiktion 

• Beräkna och visa värdet för innehav 
• Hantera olika företagshändelsers 

eventuella inverkan på innehav (split, 
återköp/inlösen, utdelningar osv.) 

• Köp/administrera emitterande och 
överföring av aktier eller andra 
värdepapper som sker löpande i vissa 
program 

• Säkerställa att bolaget kan ta fram 
rapporteringsunderlag från system för 
rapporter till FI, skattemyndigheter osv. 

Vid avslut av program 
• Inlösen optioner/konvertibler 
• Eventuell avyttring av innehav 
• Eventuellt uppköp alt. emitterande av aktier 

för program 
• Eventuell överföring av värdepapper till 

andra depåinstitut 
• Eventuell hjälp med kontantlös hantering 

vid inlösen av optioner 

Övriga supporttjänster incitamentsprogram 



Kontakta oss så berättar vi mer 

incitament@aktieinvest.se 

Olof Nordgren 
Aktieinvest 
olof.nordgren@aktieinvest.se 
+46 8 506 517 30 

Caroline Odell 
Försäljning 
caroline.odell@paretosec.com 
+46 72 395 89 13 
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