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SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren

BESLUT
Disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

SKÄL
Bakgrund
Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd som rådgivare hos ett
anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (”SwedSec”).
Hans licens är numera vilande.
Företaget har anmält att licenshavaren dömts för grovt bedrägeri till ett flerårigt
fängelsestraff.
Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott överlämnat ärendet till
disciplinnämnden och föreslagit att licenshavarens licens återkallas.
Företaget har anfört i huvudsak följande:
Licenshavaren har under tiden som anställd i företaget olovligen fört över stora summor
pengar från flera kunders konton till konton som disponeras av bl.a. honom själv.
Transaktionerna har ägt rum vid ett flertal tillfällen. Till företagets utredare har licenshavaren
medgett att han agerat i strid med företagets regelverk.
Licenshavaren har som rådgivare en förtroendeställning i företaget. Han har genom sitt
handlande åsidosatt de centrala förpliktelserna i anställningen. Han har orsakat företaget
ekonomisk skada och utsatt företaget för ryktesrisk. Agerandet riskerar dessutom att
allvarligt skada allmänhetens förtroende för företaget och företagets anseende.
Licenshavaren har brutit mot företagets uppförandekod och hans handlande har inneburit att
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han allvarligt missbrukat sin förtroendeställning i företaget. Med anledning av det inträffade
har han avskedats från företaget.
Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet men har inte hört av sig.
Överväganden
Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av
handlingarna i ärendet.
Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Det finns inte grund för att ifrågasätta företagets uppgifter. Licenshavaren har olovligen fört
över stora summor pengar från flera kunders konton till konton som bl.a. disponerats av
honom själv. Han har dömts för grovt bedrägeri och domstolen ansåg att han under lång tid
allvarligt missbrukat det förtroende han haft från bl.a. sin arbetsgivare. Licenshavarens
agerande innebär ett så allvarligt åsidosättande av vad som ålegat honom i tjänsten att han
inte är lämplig att inneha licens. Hans licens ska därför återkallas.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, civilekonomen Ragnar
Boman, direktören Jack Junel, direktören Kajsa Lindståhl och justitierådet Kristina Ståhl

