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Corporate actions & Rapporteringsspecia-
list till Erik Penser Bank 

 
Har du goda kunskaper om företagshändelser, erfarenheter av handläggning 
av företrädesemissioner, börsnoteringar, inlösenprogram, uppköp, samt 
myndighetsrapportering? 
 
Då kan du vara rätt person för en specialistroll inom Backoffice på Erik Pen-
ser Bank. Backoffice utgör stödfunktion för bankens affärsområden och 
gruppen ansvarar för Clearing & Settlement av värdepapper, Corporate act-
ions & Rapportering och Systemförvaltning av depåsystemet Abasec.  
 
Vi erbjuder ett utvecklande och omväxlande arbete med duktiga och erfarna 
medarbetare. Arbetet med corporate actions och rapportering är varierande 
och i ständig förändring i takt med att finansmarknaden rör sig i olika rikt-
ningar. Hos oss är du med och arbetar med ständiga förbättringar som på-
verkar och utvecklar arbetssätt för ökad effektivitet.  
 
Gruppen består för närvarande av åtta personer. 
 
Arbetsuppgifter 
 
Corporate actions 

- Administrera och bevaka svenska och utländska emissioner för kun-
ders räkning. 

- Handlägga företrädesemissioner, börsnoteringar, split, inlösenpro-
gram, uppköp, utdelningar mm. 

- Kontroll av och underhåll av värdepappersregister. 
- Löpande kontakt med rådgivare och externa kontakter med banker 

och emissionsinstitut. 
 
Rapportering 

- Administrera och genomföra dagliga kontroller och rapportering en-
ligt gällande lagstiftning och regelverk som banken omfattas av (TRS, 
SFTR, EMIR, SRDII osv.) 

- Stöd i implementeringen av nya och existerande finansiella regel-
verk. 

- Ta fram uppgifter till deklarationsunderlag och annan skatterappor-
tering såsom kupongskatteredovisning (QI, CRS och FATCA). 
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Övrigt 
- Genomföra tester och säkerställa funktioner vid systemuppgrade-

ringar av depåsystemet Abasec. 
 
Bakgrund 

- God kunskap och förståelse för regulatorisk rapportering. 
- God förståelse för de finansiella marknaderna och värdepappershan-

del med erfarenhet från bank/finans. 
- God kunskap och förståelse för regler som omgärdar värdepappers-

handel. 
- Erfarenhet av Clearing & Settlement, Corporate actions och/eller 

Rapportering. 
- Erfarenhet av depåsystemet Abasec och Euroclear/VPC är merite-

rande. 
 

Du är säkerligen en strukturerad, prestigelös, ansvarstagande person som är 
öppen för nya idéer. Du har fokus på detaljerna samtidigt som du inte 
glömmer den övergripande strategin. Du trivs med eget ansvar, du är mån 
om att ge bra service samtidigt som du är en lagspelare. Kort och gott en 
ambitiös person med driv som gillar att skapa resultat med fokus på vad som 
är bäst för banken och kunderna! 
 
Om företaget 
Erik Penser Bank är en privatägd och fristående bank som erbjuder finansi-
ella tjänster till privata och institutionella investerare och vi fokuserar på att 
skapa värde åt våra kunder. Banken har cirka  anställda och kontor i 
Stockholm. Affärskulturen bygger på en övertygelse om att långsiktig fram-
gång för banken endast kan vara grundad på framgång för våra kunder och 
uppdragsgivare. 
 
Kontoret är placerat mycket centralt nära Hötorgets tunnelbana i fantastiskt 
fina och trivsamma lokaler. Erik Penser Bank värnar om en god arbetsmiljö 
och att skapa en bra balans mellan privatliv och arbetsliv. Tjänsten är på 
heltid. Läs mer på www.penser.se 
 
Ansökan  
Du ansöker till tjänsten genom att skicka CV och personligt brev till rekryte-
ring@penser.se. Ange “Ansökan Corporate actions & Rapporteringsspecialist” 
i ämnesraden. 
 
Vi intervjuar och presenterar kandidater löpande så vänta inte för länge med 
din ansökan.  

http://www.penser.se/
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Vi arbetar kompetensbaserat och använder oss av arbetspsykologiska tester 
som en del av urvalsprocessen. Allt för att säkerställa en fördomsfri och 
rättvis rekryteringsprocess. 
 
Varmt välkommen med din ansökan!   
 
 
 
 


