
Johan Lycke börjar på SwedSec
Johan Lycke arbetar sedan den 1 mars på SwedSec och kommer att ägna sig åt kunskapskrav, regelverk, disciplinärenden och
har dessutom ett särskilt uppdrag att arbeta med SwedSecs internationella frågor. 

– Vi är mycket glada över att välkomna Johan till SwedSec, säger Katarina Lidén. De senaste åren har antalet licenshavare stigit kraftigt och
även antalet disciplinärenden. Johans breda erfarenhet och kompetens inom verksamhetens samtliga områden kommer att bidra till att göra
vårt viktiga arbete ännu bättre, fortsätter Katarina Lidén.

– SwedSec är en viktig kugge i hjulet att skapa förtroende för finansmarknaden. SwedSec har under snart tjugo år gått i bräschen och ställt
höga kunskapskrav samt krav på regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Jag ser fram emot att vara med och arbeta för högt
förtroende på finansmarknaden och tycker det känns extra spännande att utveckla SwedSec i internationella frågor, säger Johan Lycke.

Johan Lycke har en omfattande meritlista. Han har bland annat varit sekreterare i ett antal statliga utredningar inom värdepappersområdet,
senast 2013 års värdepappersmarknadsutredning Mifid 2 och Mifir. Johan Lycke är även författare till flera böcker om finans och har varit
compliance officer på SEB, chef för compliance på Swedbank och senast compliance officer på Handelsbanken Capital Markets.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB 
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering
baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden
ska vara högt. 185 företag är anslutna till SwedSec och över 23 300 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska
Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För
mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.


