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Nyckeln till
a iir deskap ande ft)r a dr a

aktieiigare iir att stiindigt
skapa biista rndjliga nytta

fdr afrra kunder.

n Rorelseresultatet okade med 68 procent

n Resultatet per aktie steg til l 8,91 (4,80) kr

" Diligentia delades ut til l aktiedgarna
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Fem ir i sarmrnandrag

1996 1995 r994 1993

Resultat fore forluster, Mkr 7 t73 7 5r1 8743 10 846 4367

Kreditforiuster, Mkr I 303 4025 9444t  70 t67  11  i83

Rorelseresultat, Mkr 5 870 3 486 679 -6 816

Balansomslutning, mlljarder kr 551 5 i 9

Placeringsmarginal, procent t ,28 1,40 1,99

Rdntabilitet, procent 22,7 r0,7 _ ) ) l 2,6 -24,5

Avkastning pa totalt kapital, procent 2,24 1,40 -0 ,26') 0,22

Redovisat resultat oer aktie. kronor 8:91 4:80 -0:40) 3: 68 -7I:44

lntiikter/kostnader fore f 6rluster r , 79  1 ,91 2,04 2,37

Intiikter/kostnader eft er forluster t ,57  r ,28  0 ,96  ' 1 ,04 0,67

Kreditforlustniv6, procent o,52 1,55 3,02 t 2,90 3,35

Andel osdkra iordringar, o/o 1,80 2,68 3,55 '  5,90 7,62

Kapitaltiickningsgrad, % r2,7 15,2 14,2 13,0

Primiirkapitalrelation, %

Antal anstiillda, medeltal befattningar 9 579 9 697 9 804 9 953 10 368

Antal kontor

I tabellen anvAnds den nya redovisningsformen for iren 1995 och 1996, medan den gamla

formen bibeh6llits tor 2ren 1992-94 (se vidare Redovisningsprinciper).
. Efter sijrskild nedskrivning av fastigheter.
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S-E-Banken i korthet

S-E-Banken dr en universalbank med ett brett utbud

av bankg'dnster till privafpersone4, fciretag, institutioner

och kommuner. Banken hade vid slutet av 1,996 drygt

10 000 anstdllda,varav cirka 1 300 utomlands.

I Sverige har S-E-Banken 274 kontor fcirdelade civer

hela landet. Utomlands iir banken etablerad i 15 lAnder

via filialer, dotterbolag och representantkontor .

S-E-Banken dr organiserad i 18 affdrsenheter och

dotterbolag som betjdnar kunder inom privat- och

fciretagsmarknad. Koncernen har 1,8 miljoner privat-

kunde4, varav drygt 400 000 dr Fcirmdnskunder.

Bankservice dygnet runt erbjuds via telefon och

Internet. Banken samarbetar vidare med 180 multi-

nationella foretag,850 stcirre fciretag och kommuner

samt 125 000 mindre och medelstora fciretag. Organi-

sationen dr anpassad till kundernas skilda behov och

forutsiittningar och affdrsenheterna har ett mycket

tydligt definierat kundansvar.

S-E-Bankens lAnga erfarenhet av arbetet med de

stcirsta exportfciretagen och de mest krlivande pri_

vatkunderna har gjort banken till ledande inom ett

flertal omrdden, som valuta- och rdntehandel, invest-

ment banking, internationella betalningar och fcirmo_

genhetsfcirvaltning.



Riinelseresultatet iikade nled 68 procent

Rorelseresultatet pA 5 870 miljoner kronor 6r det

hcigsta i S-E-Bankens historia. Frirbdttringen har

uppnAtts genom sjunkande marknadsrdntor, fal-

lande kreditforluster och vdxande volymer pA

viktiga omrAden.

Resultatet per aktie steg till 8,91 {4,80) kr

Som en f<iljd av den goda resultatutvecklingen

foresliir styrelsen att utdelningen till aktiedgarna

hojs med drygt 80 procent till2,75 (1,50) kronor

per aktie.

Diligentia delades ut till aktiedgarna

I september 1996 avskiljdes dotterbolaget Diligen-

tia frAn banken genom att aktierna, med ett bok-

fort vdrde pA 6 945 Mk1, delades ut till aktieiigar-

na. Genom avskiljandet av fastighetsrcjrelsen kan

banken koncentrera sig p6 sin kdrnverksamhet.

TILLAKTIEAGARNA

Bctsta aktiecigare,

Vi som arbetar frir S-E-Banken strtiaar dagligen efter att skapa en

cinnu starksre och mer lcinsam bank. 1g96 bar det god frukt. Med en

aakastning pd 22,7 procent pd eget knpital asr lcinsamheten tillfreds-

stcillande, srirskilt i ett internationellt perspektia.

S-E-Bankens tioergripande mdl, och adrt yttersta urydrng sorn

Iedare fdr banken, iir att skapa maximalt arirde frir adra aktiecigare.

Nyckeln till detta ligger i att kundnyttan uppleas som den biista pd

marknaden. De strukturella och organisatoriskn grepp ai tagit under

1996 gdr att banken kan koncentrera sig pd utaeckling ao l<iirnaerk_

samheten, med en organisation som biittre kan mrjta kundens

behoa.

I drsredoaisningenfinns i dr ett antal skildringar frdnadrakun_

ders och adra medarbetares uerklighet. Det iir beriittelser om affrirer

som ai tycker iir representatiua fiir S-E-Banken och som samlat ger

en bra bild au sptinnaidden i adr uerksamhet. De beskriaer omrdden

ai satsar pd och omrdden drir oibesitter srirskild styrka. Kort sagt ger

de en beskrioning aa hur ai arbetar med alirdeskapande pd tad fron-

ter - ute hos kunderna och, i slutrtnden, fcir aktieiigarna.

SKANDINAVI'KAEN'KILDABANKEN 
T 
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TILL AKTIEAGARNA

-E-Banken cir speciell. Vdr trsdition, med nrira fc)rhdllanden till de stors suenska

explrtf\rctngen liksom till nktiun priantpeyslner, stiiller siirskilt hdga kraa pd oss. Vi

mdste kunna leaerera de biistq lcisningarna pd komplicerade finansiella problem, kunna ligga

steget frire i teknologisk utaeckling och ztara den mest kunniga rddgiaaren i allt frdn place-

ringar och kredituppliiggning tiil exportfinansiering och utlandsbetalningar. Kundernas

behoa styr aerksamheten. Vdr fr)rmdga att minst motsaara deras fdrrtrintningar iir det som

qenererar acirde i banken.

Kraaen pd h1g kompetens, tillgringlighet och god service cir naturligtois inte unikn fdr adra

kunder. Unik dr dock adr ldnga tradition och erfarenhet t'rdn arbetet med de strirsta och mest

krctuandekunderna, som gjort att uikunnatbygga upp en i stora stycken unikkompetens. Kom-

petms som pd ett et't'ektiat siitt ocksd sprids till medelstora och mindre fr)retag samt st1ne grupper

aa priaatpusonu.

Men det rricker inte idag att tala om trqdition, det ger oss inga nya at'fiirer. Den enda tradi-

tionen r.tcird qtt leau efter cir den aa strindig ftirnyelse. Under det gdngna dret har f1rnyelse i

mdngt och mycket handlat om int'ormationsteknologi.

Fiirnyelse handlsr ocksd i hr)gsta grad om mcinniskor. Vdra medqrbetare stcills inftir nya

kompetenskrau, mer flexibla siitt att arbeta och infdr en fdrrindrad ledarskapsstil. De tidigare

hierarkiska strukturer som karakteriserat bankaiirlden bryts ned och idag aerkar oi i en

decentraliserad organisation, diir en stor och ijkqnde del sa arbetet bedrios i projektform. I

en tid aa stor t'tiriindring sl<rirps ocksd kraaen pd odra ledare. Ledarskapet mdste utaecklss i

minst samma tnkt som omacirlden. Vi hqr dcirfiir satsat hdrt pd ledarutueckling bdde aa

yngre, nya chefer samt au de cildre, etablerade cheferna.

Aret som gdtt har z:arit hiindelserikt t'6r banken. Bqnkkrisen kimnade oi bakam oss genom att

Diligentia delsdes ut till aktierigarnn i september. Genom aaskiljandet kon bunken nu med

full kraft iigna sig dt sin egentliga aerksamhet. En aerksamhet drir stora krafter under de

senaste dren iignats dt utaeckling. 1996 blea dret dd utaecklingsarbetet bdrjade synas utdt.



IILLAKTIEAGARNA

Det griller till exempel Internetkontoret, slm bliait en stor framgdng, och det nya konceptet fdr

fdrmdnskunder, som mlttagits uiil. Pd ftiretagsmarknedenhar den nya,kundanpsssade 1rga-

nisationen frir stora och medelstora ftiretag nu aerkligen resulterat i dkade aolymer. Inom

aalutaomrddet har ai satsat pd elektronisk hsndel och inom Corporate Finance kom ett antal

aiktiga affcirer i hamn under dret . Resultaten ldter inte aiinta pd sig, S-E-Banken rankas som

den friimsta banken i orirlden i frdga om handel med nordiska aalutor och oar 1g96 den stdr-

sta arrangriren aa ldn tiII nordiskn fdretag.

Etableringarna i Norge och Finland under 1995 och 1996 har slagit mycket arit ut. Vi

kommer att fortsiitta satsningen i dessa liinder sqmtidigt som ai under Lgg7 etablerar oss i

Danmark. Prioriterade mdlgrupper i de tre liinderna rir stora och medelstora f(iretag samt

priantpersoner med placeringsb ar fcirmd genhet.

Augrirande i adr organisation iir kundens behoa - inte geografi eller interna t'drhdllanden.

Vdra kontor koncentrerar sig alltmer pd rddgianing tiII priaatpersoner och mindre och medel-

stora fr)retag. Enklare tjiinster, som in- och utbetalningar, automatiseras i iiksnde utstrrick-

ning. Samtidigt iir det uiktigt att ui inte taingar adrakunder till teknikutnyttjande. Kundernq

ska sjiilrta kunna aiilja hur de uill nd banken. Men priserna kommer att aara allt mer riitt-

rsisa - das siittas utifrdn aad produkten eller sensicenkostsr banken och ailket arirde det ger

kunden. Pd sd siitt betalar alla kunder sina egna kostnader. Och ftirutsrittningar skapas frir

en kostnadsbns som gr)r det mtijligt att optimera kundnyttan.

Bsnknret 1996 handlade i mediq till stor del om spekulationer kring olika strukturaffiirer.l,Inder

btirian aa 1997 hnr oi ocksd sett ett antal nya formqtioner sknpas. Strukturfr)rrindringarna lcir

fortsiitta. S-E-Bankenhar redanidag en starkpositionbland stora ochmedelstorafiiretagtiksom

hos priaatpersoner med placeringsbar fdrm(igenhet. Den positionen skn ai sld uakt om och t'dr-

strirkn - inte minst mot bakgrund aa ett iiknt intresse ftir sparande och en stark tiUarixt bland

smd och medelstora f(iretag. Vdr utgdngspunkt rir att skapa ldngsiktig liinsamhet genom att

adrda adr b(intliga kundbss och samtidigt stiirka adra positioner inom siirskilt uiktiga

, "1 -3



TILLAKTIEAGARNA

kundsegment. Vi kommer att fr)Ija hiindelseutoecklingen och ta cktiu del i struktur-

f\riindringar nrir det gynnnr de marknader ai ldngsiktigt prioriterar,

Fiirutom den nenska ekonomins utueckling i stort, rdnteutaecklingen och det saenskn folkets

sparande, sd iir den (jksnde konkurrensen och teknologiskn fdriindringar faktorer som pdaerknr

bankens framtida utoeckling. Under 1996 ledde konkurrenssituationen till stark press bdde pd

in- och utldningssidans marginnler och det cir sannolikt en utoeckling som kommer att t'ort-

scitta. De snabba fdriindringarna inom "electronic banking" giir att en allt stiirre andel aa

adra kunder gdr sina transaktioner pd elektronisk acig, exempelztis aia lnternet . Redqn i januari

gjordes ddr t'em procent sa adrabetalseruicetransaktioner fdr priuatpersoner.

EMU cir naturligtais en stor t'rdga fdr oss. Vi har initierat ett program ftir att t'rirbereda

adra kunder och bankens medarbetqre samt knutit ledande expertis tiII banken. Vi anser oss

aill t'1rberedda och ser inte duergdngset'fekterna som alltfdr dramqtiska. Bankens access in i

EMU - om Suerige inte gdr med t'rdn bdrjan - byggs oia adr dotterbank i Frankfurt, diir ui

finns pd plats sedan 20 dr. Det aiktigaste iir att bistd adra kunder med rddgianing sd att de

kan hantera sina affiirer pd ett tryggt och hra scitt, oaasett om och niir Saerige gdr med i den

euroa eiskq a alut aunio nen.

S-E-Bankens mdlsiittning cir att aara den ledande internationella t'riretagsbanken med

Norden som hemmamarknad och den prioatmarknadsbank som har den h1gsta kompetensen

och den biista tillgiingligheten. Viktiga komponenter i arbetet stt nd dit rir fortsatt kund-

segmentering, ett differentierat produktutbud med hdg kundnytts och en produktutaeckling

som hela tiden ligger pd framkant i konkurrensen.

Vdrt mdl cir ocksd qtt bli brnnschens brista arbetsgiunre. Att sknpa den arbetsmiljd som krdas

fcir att kunna stimulera, motioers och behdlla kompetenta medqrbetqre. Att utaeckln

kampetensstrukturen sd att den anpassas till tidens krau pd modern bnnkaerksamhet. Att

identifiera och forma bankens framtida ledsre. Bankens anstrilldq rir i hdgsta grad ansaariga fcir



TILL AKTIEAGARNA

de framsteg som gjorts de senaste dren och ai uiII hrir tackn odra medarbetare fdr deras fina

tnsatser.

TiIl sist uill ai qtt banken ska ses som ett attraktiat och aktiecigantcinligt fdretag. Frjr 1996

fiireslds utdelningen till aktiedgarna hdjas med drygt 80 procent till 2,75 kr per aktie, ailket

motsaarar cirka 30 procent aa ainsten. Det hoppas oi uppfattas som ett gott uttryck fdr ban-

kens iiaergripande mdl - att sknpa maximalt aiirde fi)r Er som aktiecigare.

Stockholm i mars L997

krFn
VERKSTALLANDE DIREKTOR

OCH KONCERNCHEF

Kanr-Enl< SeHLreRc
STYRELSENS ORDFORANDE
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Arets resultat och utdelning
per S-E-Banksaktie

o  '  '  l ,  l r : i l

l 0

1 5

92 93 94 95 96

Arets resultat
d Utdelning

Resultatet per aktie dkade till 8,91 (4,80) kr.

Utdelningen ftireslds bli 2,75 krlaktie, en hdjning

med drygt 80 procent.

Av bankens drygt270 000 aktiedgare iir de flesta privatperso-
ner med smA aktieinnehav. Merparten av aktiekapitalet inne-
has av institutioner. Ndrmare 20 procent innehas av utldnd-
ska iigare.

Aktiekapital
S-E-Banksaktien noteras pA Stockholms fondbors. Aktiekapi-
talet uppgAr tiII S 270 miljoner kr, fordelat pA 527 miljoner
aktier om nominellt 10 kr. Aktierna dr av tvA slag, A-aktier
som beriittigar till en riist och C-aktier som beriittigar till
1/10 rcist.

Biirshandel
S-E-Banksaktien steg under 1996 med27 procent, i jdmforelse
med Affiirsvdrldens generalindex som okade med 36 procent.
AffArsvdrldens index for bank- och finansaktier steg med
46 procent. Under Aret har S-E-Banksaktier till ett vdrde av
29,3 miljarder kronor omsatts. Hcigsta kurs uppniddes i de-
cember dA A-aktien betalades iill 70 k. Som liigst betalades
A-aktien till 45,60 kr i mars.

S-E-BANKSAKT]EN

Kunsuppgf,mg och knaftigt h6jd utdelmimg

Data per aktie
S-E-Banksaktien

1996 1995 1994 1993 1992

R0relseresultat,'r kr 8:02 4:76 -0:96 1:49 -11;46
Arets resultat, kr 8:91 4:80 3 :68  - l 1 : 44

Justerat eget kapital,') kr 40:85 46:62 44:60 44:27 40:33

Utdelning
per A-aktie, kr'�r
per C-aktie, kr '�)

2:75 1:50 1 :50
2:75  i :50  1 :50

Bdrskurs vid 6rets slut
per A-aktie, kr
per C-aktie, kr

70:00 55:00 42:50 56:50 7:00
65:50 49:50 40:00 53:00 6:60

Utdelning per A-aktie i relation till
arets resultat per aktie, %
justerai eget kapital per aktie, %
bdrskurs per aktie, %

30,9 31,2
6,7 3,2
? o  ) 7

375,0
3,4

Borskurs per A-aktie vid irets slut
i relation till
irets resultat per aktie P/E
justerat eget kapital per aktie, %

7 ,9 1 1,5 106,3 15,4
171,4 118,0 95,3 127,6 r7,4

1) Se definition sidan 43

2) Ordinarie utdelning enligt styrelsens forslag

S-E-Banksaktien

1993 1994 1995 1996

S-E-Banken A-akiien, logaritmisk skala
K Affarsvarldens Generalindex, logaritmisk skala
,- Omsatt antal aktier i tusental, linjar skala (inkl. efteranmalningar)



Aktieslag

Aktiekapital
Antal aktier Antal rdster Andel i procent av

kapital roster

501 285 395 501 285 395 95,1 99,5
25 692934 2569 293 4,9 0,5

526 978 329 503 854 688 r00,0 100,0

Aktiekapitalets ftirdndning

Skandinaviska Enskilda Bankens aktiekapital har sedan star-
ten 1972 foriindrats enligt foljande:

Ar Transaktion
Kurs, Tillkommande Ackumulerat Aktiekapital

kr antal aktier antal aktier Mkr

1972 5 430 900 543

1975 Nyemission 1:5 r25 1 086 180 6 517 080 652

1976 Nyemission 1:6 140 I 086 180 7 603260

I977 Spli t  2:1 7 603260 15206520
1981 Nyemission 1B:10 r 1 0 1 520 652 16 727 r72 837

1982 Fondemission 1A:5 3345 434 20072606 1 004
1983 Nyemission 1A:5 r60 40t452r 24087 127 | 204

760

760

Aktieagarstruktur
Andel av aktiekapitalet den 3i december 1996

Forsdkringsbolag 10%

Pensionsstiftelser 9%

Ovriga bolag
och institutioner 1 1%

Utlandska dgare 18%

Privatpersoner 28%
Fonder l0%
Stiftelser 14%

Aktien pA biirsen
1996 1995 1994 1993 1992

S-E-Banken hade dryg t  270 000 ak t iedgare  v id  s lu te t  av  1996,  en  minsk-
n ing  med c i rka  3  p rocent  jamlor t  med fd reg iende ar .  N l inskn ingen har
ske t t  b land egare  med innehav upp t i l l  i 00  000 ak t ie r .  Endast  an ta le i
agare  med mer  an  100 000 ak t ie r  har  6ka t  och  deras  sammanlagda inne-
hav  uppg ick  v id  a re ts  s lu t  t i l l  c i rka  66  procent .

1984 Spli t  5:1 96 348 508 120 435 635 L 204 Borsviirde vid drets slut, Mkr 36773 28842 22332 29507 2892

1986 Nyemission 1A:15 90 8029042 r28464677 r 284r Borsomsathing, Mkr 29262 16942 23299 15791 2868

1989 Fondemission 9A+1C:10 r28464677 256929354 2569

1990 Riktad emissiona 88,42 6 530 310 263 459 664 2 635

1993 Nyemission 1: l 20 263459664 526919328 5 269

1994 Konvertering s9 001 526 978329 5 270

1) Per den 31 december 1986 var det bokforda aktiekapitalet alitjiimt 1 204 Mkr,

di nyemissionslikviden inte betalades in foniin i borjan av 1987.

2) Emissionen riktades till banker ingiende i Scandinavian Banking Partners.

Genom delning 1977 (2:1,) och 1984 (5:1) har aktiernas nomi-

nella viirde iindrats frdLn 100 kronor till L0 kronor.

Agare till

Aktiernas fiirdelning
Antal aktier Procent Antal 69are

1- 500 39 452 4r1 7 4 q 204 218

501- I  000 26 262903 4,98 34 970

I 00i- 2 000 26 530 544 17 625

2 001- 5 000 33 095 948 6,28 10 547

5 001- 10 000 18 264 371 3,47 2 5 5 2

10 00i- 20 000 12 792 972 2,43
20 001- 50 000 12 441 056 ) ? A 398

50 001- 100 000 i  I  106 808 1 5 12 , 1 1

100 001- 347 031 316 65,85 308
Summa 526978 329 100,o0 27t 726

per den 31 decemberl996

De stiirsta aktiedgarna
Antal aktier Varav C-aktier Procent av

antalet
aktier roster

Wallenbergstiftelser 63 040 838 1 063 026 12,0 r2.3
Forsiikringsbolaget SPP 20857 653 49 758 4,0 4,7
Trygg Hansa Forsiikring 18 t70 278 3,4 3,6
Sparbankernas aktiefonder 16 194 000 3,1 3,2
Skandia Forsiikring 13 585 062 1 802 030 2.6 2.4

12 686 198 ) t  ) q

S-E-Bankens aktiefonder 11 868 565 2,3 2,4
EB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda

Bankens Pensionsstiftelse 8 712 785 1 483 401 r , 7  1 ,5
SB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda

Bankens Pensionsstiftelse 7 272700 1 000 000 1,4 1,3
Wasa Forsikring 6 441 009 1 .2  1 ,3
Handelsbankens aktiefonder 5 380 952 1 , 1  1  , 1
Zenit, Brummer & Partners 5 000 000 0,9  1 ,0
AIM Fonder, USA 4 150 000 0,8 0,8
AMF Sjukforsiikring AB 3 500 000 0,7 0,7
Stiftelsen for Kunskaps- och

Kompetensutveckling 3 000 000 0,6 0,6
Banco aktiefonder 2969 r00 0,6 0,6

2898 200 1 006 200 0,6 0,4
2 670 r00 0,5 0,5

Arbetsmarknadens Forsiikrings AB

sruNDrNAVrss ENsxrroe reNxrr | 7



Konaergensprocessen inftir EMU medfrirde kraftiga rrintesrinkningar i flera europeiska hinder. I Saerige aar

inflationen extremt ldg, ailket ledde tiil markant fallande riintor.

Svenska och utldndska rdntor
Procent

RHnteuweckling i Sverige
M6nadsgenomsnitt, procent

9

8

1

6

5

4

3

2

I

0

I 2

94

Reporenta, Sverige
Repor?inta, Tyskland
Fed funds, USA

"J3,
,ir:5

Statsskuldvaxlar,
180 dagar

.* Obligationer, 5 6r

Ett gemensamt drag i industrivdrlden var att inflationen holl

sig kvar pA lAg nivA. Samtidigt forstdrktes statsfinanserna i

Atskilliga OECDliinder, inte minst som en foljd av att de fles-

ta europeiska stater strdvade efter att kunna kvalificera sig

till den monetdra unionen EMU.

Sjunl<ande rdntor i Europa

Den l6ga inflationen gjorde det mojligt fcir de flesta europeis-

ka centralbanker att sdnka sina styrrdntor. De korta europeis-

ka rdntorna tenderade sjunka under loppet av Aret. Obliga-

tionsrdntorna, bl a i Tyskland, steg under fcirsta halvAret for

att diirefter sjunka tillbaka. I USA, med dess hogre tiliviixt,

lAg kortrdntan nAgot hogre i slutet av 1996 iin i borjan, och

trots faliet for obligationsrdntan under hcisten var den klart

hogre i december dn i januari. I Japan var kortrdntan i stort

sett oforiindrad under loppet av iret, medan obligationsrdn-

tan foll. I synnerhet for de tidigare hciginflationsldnderna i

Europa medforde konvergensprocessen mot EMU en kraftig

rdntenedgAng.

Kombinationen av hygglig tillviixt (i USA) och fallande

rdntor (i flera andra ldnder) med{cirde att bcirserna steg i de

flesta ldnder; New York okade mest av de stora borserna. Ett

undantag var Japan, ddr den finansiella sektorns problem

fortsatt att kasta en slagskugga <iver bcirsen och framtiden.

SKANDINAVISI<A ENSKlLDA BANKEN

FORVALTMNGS BERATTELSE

OMVARLD

Lig imflatiomsmivf, ga\r sJunkamde ninton

Svensk utveckling iiverras[<ar
For svenskt vidkommande borjade konjunkturdret i moll, dd
de flesta prognosmakare spAdde en kraftig inbromsning fcir
den svenska ekonomin. Det forsta halvAret riverraskade dock
positivt. I synnerhet exporten vdxte snabbare An vAntat, vil-
ket drog upp BNPtillvdxten. Under andra halvdret blev his-
torien den omvdnda: Prognoserna reviderades upp, samti-
digt som tillvdxten dter avtog. Fcir helAret 1996 blev BNP-
okningen inte mer iin 1 procent.

Det mest anmdrkningsvdrda i den svenska ekonomin i
fjol var den extremt lAga inflationen. En starkare krona, hcig
arbetsloshet, ldgre prisforvdntningar, sdnkta boldnerdntor
och lAngsammare kostnadsstegringar medforde att prisnivdn
faktiskt foll med 0,2 procent under 1996. Den cippna arbets-
ldsheten steg dock, till 8,7 procent av arbetskraften. Inklusive
personer i AtgArder uppgick arbetslosheten vid slutet av 1.996
till drygt 13 procent. Budgetunderskottet minskade och stats-
skulden som andel av BNPborjade krympa, om iin marginellt.

Fositiv avkastningskurva

PA de finansiella marknaderna genomgick Sverige en utveck-

ling som kdnnetecknades av en positiv spiral. Liigre inflation

gav sjunkande rdntor, som ledde till minskat budgetunder-

skott. Detta rnedforde i sin tur cikat fcirtroende och dnnu

ldgre rdntor. Riksbanken kunde sdnka sin repordnta 25 gdng-

er, frAn 8,91 procent vid drets bcirjan, till 4,10 procent vid

6rets slut. Obligationsriintedifferensen gentemot Tyskland

foll frAn cirka 2,5 procentenheter till cirka en procentenhet.

Avkastningskurvan blev sAledes starkt positiv.

Stark krona och

kraftig hdrsuppgAng

Jiimfort med 1995 forstiirktes den svenska kronan krafiigt.

Mot slutet av Aret forsvagades dock kronan. En orsak var en

gradvis fordndring av instiillningen till EMU och ERM.

Under vAren gjordes bedomningen att Sverige var pA vdg in i

vdxelkurssamarbetet ERM, men under hcisten drog allt fler

marknadsaktcirer slutsatsen att Sverige inte kommer att gd

med i EMU frdn borjan, samt att ett svenskt ERM-medlem-

skap ocksA drojer.

De fallande rdntorna var en bidragande faktor till en

kraftig uppgAng pd Stockholmsborsen. Generalindex steg

med hela 36 procent'



MARKNAD

$tanka markmadspositloner befitstes

Kampen om kunderna pd de nordiska bankrnarknaderna hdrdnade ytterligare under 7996. Konkurrensbilden

skiljer sig dock en del mellqn de slikq marknadssegmenten,

PA den expanderande marknaden for hush6llssparande och

placeringar fortsatte de nya nischbankerna cika sina andelar,

om iin frAn en lAg nivA. Samtidigt skiirptes konkurrensen

mellan de svenska storbankerna, sAviil p6 traditioneli inld-

ning som pA alternativa sparprodukter. Inom fcirmogenhets-

forvaltning var liksom tidigare fondkommissionsfirmorna

mycket aktiva. PA utiAningssidan var kampen sdrskild hArd

pA bolAnemarknaden, dAr S-E-Banken BoLAn vann terrdng i

stark konkurrens med ovriga aktorer.

PA marknaden for mindre och medelstora foretag har

S-E-Bankskoncernen cirka20-25 procent av bankernas ut-

och inlAning. Konkurrensen utgcirs huvudsakligen av sven-

ska banker och iir hArdast i storstadsregionerna, som svarar

fcir ndrmare tre fjdrdedelar av fciretagsmarknaden. PA senare

Ar har civriga nordiska banker bcirjat intressera sig alltmer for

de mindre och medelstora foretagen.

PA storforetagssidan rAder sedan mAnga 6r en mycket

hdrd internationell konkurrens. Detta giiller sdrskilt inom

valutahandel och rAdgivningstjdnster. PA senare tid har det

skett en mycket snabb internationalisering av aktiemarkna-

den, ddr antalet aktcirer ocksA okat markant pd senare 6r.

Marknadsandelar i Sverige
(Procent, r angordning inom parentes)

Allt fner nii.ida kunder
Kundernas attityd tiil S-E-Banken forbdttrades pAtagligt
under 1996, men fortfarande dr det lAngt kvar till mAlet att ha
branschens mest nojda kunder. Det framgAr av sAvAl Sveriges
Kundbarometer som bankens egen kundundersokning
Utsikt.

I Kundbarometerns mdtning fick banken for forsta gAng-
en sedan 1992 ett hogre betyg dn Aret innan. Ndr det gdller
kundlojaliteten bland privatpersoner hade S-E-Banken hogst
vdrde av alla banker i undersokningen. Sammantaget visade
dock drets barometer att bankens omfattande satsning pd att
forbdttra service och tjansteutbud behovs. I Utsikt-undersok-
ningen har andelen privatkunder som ger banken ett mycket
eller ganska gott helhetsbetyg okat jiimfort med 1995.

S-E-Bankens kunder har en storre andel kunder med hog
utbildning, hciga inkomster - och hoga krav - dn andra sven-
ska banker. Det framgAr av SIFOs Arliga Konsument Monitor,
som bland annat mdter svenskarnas instdllning till banker
och fcirsiikringsbolag. Niistan en tredjedel av bankens kunder
dr intresserade av nya produkter och ny teknik. De anvdnder
kort och telefontjiinster i stor utstriickning. De har ocksd hciga
ansprdk pA rAdgivning och information. Med en sAdan kund-
krets mAste banken ligga i framkanten vad gdller informa-
tionsteknik och nytdnkande pA olika produktomrAden.

9,2 (6) 8,2 (6) 9 . )

Insii*ningsgalanti infdrd

Den 1 juli 1996 upphorde den lag om statligt

stod till banker och andra kreditinstltut som till-

kom i slutet au L992.

Den 1 januari i996 infordes en statlig

insiittnrngsgaranti, som skyddar insdttningar
pi konto upp till 250 000 kronor per kund och

bank. Garantin, som omfattar insdttningar frin

alla kundkategorier utom andra banker och vdr-

depappersbolag, giiller inte sparande i vdrde-
papper, fonder och forsiikringar. Bankerna

betalade under 1996 en avgift for garantin p6

0,25 procent av insatta belopp. Fr6n den

1 januari 1997 iir avgiften 0,5 procent.

1996 1995 1994
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29.0
Bostadsf inansiering (S-E-Banken BoL6n) (6)

Leasing (FinansSkandic) 15,7'(n/al 14 ,8  (1 ) 14,4

Privatobligationer

22,0 (2) 23,6 l2J 2 A R

15,8 (3) r5,7 (3) 16,6 (3)

Livfor (avtalade premier) r2.7 (3) L7,0

50-60 (1) 50-60Custody service (dep6hantering)

Alrtiehandel io,B Q) 1 1 , 0  ( 1 )

Valutahandel 35-40 (1) 35-40 (1) 35-40

Internationella betalningar 50-55 (1) s0-55 (1)

Andelarna for in- och utlAning avser moderbanken. Mindre sparbanker ingir inte i jiimforelsen
' Avser 30 september 1996

50-55
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Uistsvenskt handelshus med bank i Etflu

Elof Hansson i Goteborg, Sveriges stdrsta handelshus, bytte
under hdsten 1996 iill $E-Banken som huvudbank. Som en
del i derma process fick fciretaget besrik av en femmannadele-
gation frin bankens Gciteborgskontor med Bjom Osterlund i
spetsen.

'I 9E-Banken Goteborg har vi initierat ett program for
att forbereda den egna organisationen och vira kunder frir
den europeiska valutaunionen", sdger Bjdm Osterlund.
"Infdrandet av en gemensam valuta konrmer att fi stor in-
verkan, oavsett om Sverige gar med fuan borjan eller ej. Alla
export-/importberoende fciretag piverkas, och inte minst
handelsfdretag."

"Vi var naturligtvis glada nir }E-Banken tog initiativ tili
en EMU-sittrring", sdger Thomas Pettersson, VD for Elof
Hansson. "Vi har stora flciden oeh hanterar 29 olika valutor i
r'6rr verksamhet. Uldollar iir storsta valutan efter svenska
kronan for oss, men i ett globalr, tioerigt perspektiv kan euron
bli strirre iin dollam. Vad innebiir det fiir oss? Klarar vira
system av omstiillningen?" Thomas Pettersson fortsiitter:
"Kunskapsnivin iir iin si liinge tig i foretagen, bide i top och
middle rnanagement, niir det giiller vilka effekter EMU kan
fA pA verksamheten."

S-E-Banken har byggt upp en sior kunskap om EMU och
har knutit ledande expertis till sig. Bland annat iir forre riks-
bankschefen Bengt Dennis knuten till banken som rAdgivare.

"Vi har arbetat systematiskt med EMU-fr6goma i drygt
ett ir och i tvi huvudscenarier - Sverige medlem frin borjan
och Sverige utanfcjr under en f<irsta period", siiger Per Jede-
fors, ansvarig for S-F-Bankens EMU-satsning. "Grunden har
skapats genom omfattande utbildning. Avsikten iir att forbe-
reda banken operativt och att hitta konkurrensfcjrdelarna i ett
offensivt EMU-program, oavsett Sveriges beslut, Nu iir mer
an 1000 personer hos oss grundligt utbildade och en tredjedel
av hela bankgruppens personal iir orienterade i frAgoma -
givetvis innefattande alla kontorschefer och specialister pA

"vi kan via vtr dotteftank i Frankfurt rcdan fran HtrSan Siuda vira kulde samma

[iAtstsr odr $Entuidiga villkm som andra banks i EtU".

Ps Jodsfur, emnr&fr $t{adans Eil$retsnins

utlandsaffArer och betalfloden. Att griteborgskontoret agerar
si aktivt pi marknaden er helt i linje med stmtegin."

"Det iir mycket mer dn valutor och riintor som ber6rs",
fortsdtter Per |edefors. 

"Systemsidan dr en tring sektor frir
mAnga. Systemen mAste anpassas si man kan redovisa i dub-
bla valutor. Flera strjrre europeiska foretag har redan beslutat
sig f6r att enbart fakturera och redovisa i euro och i vissa fall
dven betala ut lciner i euro. Den kommersiella sidan mAste
ocksi viigas in i analysen. Prisbilden blir ju helt transparent i
Europa i och med eurons infcirande. Det gir inte att ha ett
pris i Sverige och ett annat i Frankrike."

"Vi hade precis borjat oroa oss for EMU-problematiken,
niir S-E-Banken kom med sin propA", siiger Hans Andersson,
finanschef i Elof Hansson. "Nu hat vi lugnat ner oss, och iir
trygga med att klara omstiillningen. Till attborja med hand-
lar det mest om att hantera ytterligare en valuta i var fakture-
ring - euron."

S-E-Banken iir en av viirldens 20 stcirsta valutahandels-
banker, och ser en mojlighet att utveckla sin position i sam-
band med EMU.

"Alla banker blir mindre pi euro-marknaden", sdger Per
Jedefors. 

"Det gAller oss likavdl som stora tyska banker. DA
giiller det att vara ledande i nigot eller nAgra segment. Valu-
tahandel Ar ett sAdant segment frlr oss. Overgingen till euro
kommer att inneblira okade kostnader och vissa intiiktsbort-
fall fcjr ossr men genom att satsa offensivt ser vi mera mojlig-
heter iin hot pA bara lite sikt. Alla europeiska banker har att
viilja p& attbli lokala banker eller EMU-banker. $E-Banken
ska bli den ledande EMU-banken i Norden."

"}E-Bankens kompetens pA valuta och intemationella
betalrringar var ett starkt skiil for oss att byta huvudbank",
sdger Thomas Pettersson. "Vi handlar med stora volymer och
har smi marginaler, och dA iir det sirskilt viktigt att ha effek-
tiva betalningssystem. "

Alla ELlldnder kommer all ha tillging tili det
nya betalningssystem, TARGET, som central-
bankerna bygger upp, men linder inom EMU
kommer att fi bittre villkor.

SE€anken deltar redan frin borjan via sin dot-
terbank i Frankfurt, som ar pa piats sedan 20 ir.

4Vi bygger v5r access frin Tyskland och
diirmed kan vi redan fr6n borjan erbjuda vira
kunder samma tjiinster och form6nliga villkor
som andra banker r EMU-lander". siieer
Per Jedefors.

All systemutveckling i S-E-Banken inftir EMU:s
inftirande - en investering pi 250 Mkr - ska
vara fiirdig vid halvtrsskiftet 1998. Dartill
kommer kostnader f6r overgingen till euro i
hela bankens kontorsniit, utbildning samt
information till kunder.

Kundinformationen inleddes pi bred front
hosten 1996, bide centralt och lokalt, i
Sverige och utomlands. Ett frukostmtite pi
Grand Hotel i november samlade 22Af6re
tagsledare frin medelstora och mindre fore-

tag. M6nga fdretag har i likhet med Elof Hans-
son fitt individuella presentationer.

"lnte minst den politiska analvsen i
S-E€ankens friredragning var mycket vass",
sager Inomas pettersson. "Det iir viKigt att
inse att oavsett var Sverige stir, si 5r euro
en ny valuta frin den 1 januari 1999."

'------;-l sKAriDtNAvrsKA ENsKr LDA s.{NKrN
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ORGAMSAT1ON

Em kumdampa$sad onganisatiom

Under 1990-talet har bankkundernas kunskaper och krars auxit markant.I takt med att allt fler kunder ocksd

uill ha en egen tydlig kantaktpunkt i bsnken har organisationen anpnssats fdr att brittre m1tsaara kundernas

skilda behoa och ftirutsrittningar. Sedan fc)rsta hsludret 1995 finns ditrfdr inom S-E-Bankskoncernen ett antal

affrir senhet er med my cket ty dli gt definier at kundansa ar.

Ett stort antal kunder pA bdde privat- och foretagsmarknaden
har ddrmed fAtt en enkel och personlig ingAng till sin bank -

med bibehiillen tiilgAng till koncernens samlade kompetens
och expertis inom det finansiella omrAdet.

PA privatmarknaden har de mest krdvande och formcigna
kunderna (med en placeringsbar volym dver en halv miljon
kronor) en egen enhet, S-E-Banken Kapitalfcirvaltning. Ovri
ga privatkunder betjiinas av Kontorsrorelsen men iiven hiir
finns en anpassning till olika kundgrupper. Av kontorens
1,4 miljoner kunder iir 430 000 FormAnskunder - 280 000 av
dessa har dessutom en personlig privatrAdgivare. Fcir de
kunder som framfor alli vill ha tillgnng till personlig bank-
service dygnet runt via telefon finns Sesam Telefonbanken
som vid drsskiftet hade24 000 kunder.

PA fciretagsmarknaden betjiinas 180 stora och internatio-
nellt inriktade bolag i Norden av Client Relationship Mana-
gement.

De ytterligare 850 strirre svenska bolag och kommunel,
myndigheter och statliga verk som Ar kunder i S-E-Banken
har sin kundansvarige pA Foretagskontakter.

Kontorsrorelsen betjdnar i sin tur 125 000 mindre och
medelstora foretag varav cirka 11 000 har en personlig rAdgi-
vare (kundansvarig).

Slopad divisionsindelning fiiren[<lar och effektiviserar
Som ett led i arbetet med att forenkla och effektivisera orga-
nisationen slopades den tidigare divisionsindelningen hosten
1.996. De olika affiirsenheterna och dotterbolagen brirjade
rapportera direkt till verkstdllande ledningen. Genom att divi-
sionerna togs bort blev det bland annat mdjligt att undvika
dubbleringar av stabsfunktioner pd divisions, och koncernnivd.

Kontorsriirelsen bestdr av fem regioner (Stor-Stockholm, Norr,
Ost Syd och Vdst) med sammanlagt2T4kontor fordelade over
hela landet. Cirka 3 400 eller 35 procent av samtliga anstdllda i
koncernen arbetar inom kontorsrcirelsen.
S-E-tsanken Kapitalfiirvaltning dr en enhet med cirka 400
anstdllda, som svarar for rddgivning och service till privat-
kunder med storre placeringsbar fcirmcigenhet samt stiftelser.
Enheten har ett 15-tal egna kontor runt om i Sverige samt i
Luxemburg.

S-E-tsanken Fonder dr en av Sveriges storsta fondforvaltare
med ett 60-tal aktie-, rAnte och blandade fonder baserade i
Sverige och Luxemburg. Analys och rAdgivning bedrivs frir-
utom i Stockholm iiven i London, New York och Hongkong.

S-E-tsanken Fiirsiikring omfattar fyra olika bolag - for livfcjr-
siikring, fondforsdkring och qanstepensioner samt for engel-
ska pensionsfcirsdkringar via S-E-Banken Life.
S-E-Banken tsolirn ldmnar botten- och topplAn till sm6hus-
och bostadsrdttsdgare, privata och kommunala fastighetsbo-
lag samt bostadsriittsfcireningar. Boiaget har 225 anstdllda.
S-E-tsanken Kort med drygt 500 anstdllda svarar frjr utveck-
ling, marknadsfciring och fcirsdljning av koncernens totala
sortiment av betal-, kredit- bank- och kundkort. I enheten
ingAr dotterbolagen Eurocard och Diners Club Nordic.
Sesam Telefonbanken, med eget varumdrke, betjdnar sina
kunder dygnet runt 365 dagar om iiret.
FinansSkandic dr huvudsakligen inriktat pA leasing och
andra investeringskrediter samt factoring. Bolaget har cirka
150 medarbetare.

Custody Service erbjuder depdservice avseende svenska vdr-
depapper frjr utldndska investerare och utliindska papper frir
svenska investerare.

Markraad & Processer utvecklar och marknadsfcir produkter
och tjanster for privat- och fciretagsmarknaderna. Verksam-
heten dr uppdelad pA Fciretagsmarknad, Privatmarknad, pro-

duktion och Processer.
Client lRelationship Management har det overgripande glo-
bala ansvaret for affdrerna med bankens storsta internatio-
nellt inriktade storforetagskunder i Norden.
Fdretagskontakter ansvarar for kontakterna med civriga sto-
ra svenska foretag samt kommuner och offentlig fcirvaltning.
Comrnercial Banking omfattar betalningar och likviditets-
hantering, cash management och kontovArd samt landrisk-
hantering. Enheten har ocksA kundansvar for banker.
International Network har ett dvergripande ansvar for verk-
samheten vid bankens utldndska filialer, dotterbolag och
representantkontor.

Trading & Capital Markets ansvarar for bankens handel
med valutor och rdntebdrande instrument, inklusive derivat,
kapitalmarknadstjiinster inom skuldomrAdet samt proprie-
tary trading, dvs rdnte- och valutahandel i egen portfcilj. En-
heten, som omfattar cirka 600 anstdllda, bedriver valuta- och
riintehandel dygnet runt genom att vara pd plats i viirldens
alla tidszoner, bland annat Stockholm, London, New york

och Singapore. Enheten har kundansvar fiir bankens finansi-
eila institutionella kunder.

lEnskilda Securities dr en investmentbank inom S,E-Banken
med ansvar for samtliga tjAnster inom rAdgivning, aktiehan-
del och analys. Enheten bestAr av Corporate Finance, Equities,

', 
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ORCANISATION

PRIVATMARKNAD

Kundkategori Kundansvar Antal kunder

Fiirmlnskunder Kontorsrtirelsen

Kundansvar

Marknad & hce3s€r

9E Banken Fonder

$E-Banken F6rcikring

S-E Banken B.Gn

$E-Banken Kort

r50 000

Antal kunder

FoRETAGSMARKT{AD

Kundkategori

Prioriterade medelstora f iiretag Kontorsrtirelsen

Commercial 3anking Trading & Capihl ilartets

Intenational llet$or* Fiirebgsit:vest FinansSkandic

Marknad & Processer S-:'3anken Bolrn $l-Eanken Kort

Custody S€rvice lnskilda Securitiei Proiect & S"lcltred Finance

11 000

De tv6 pyramiderna beskriver S-E-Bankens organisation ur ett kundperspektiv

iiirdelad p5 privat- och foretagsmarknad. Basen pd pyramiderna visar kund-

stodjande affiirsenheter och dotterbolag. Utover de kundenheter som visas i

privatmarknadspyramiden ing6r Sesam Telefonbanken som bedriver verk-

samhet under eget varumdrke.

Fquity Capital Markets (syndikering vid storre aktieutforsiili

ningar, emissioner mm) och Capital Management (egna posi-

honer i aktier och aktiederivat) och leds av en egen intern

styrelse bestAende av 20 Directors. Enskilda Securities finns
representerad i Stockholm, London, Oslo, Helsingfors och

New York samt genom Equities iiven i Paris och Frankfurt.
Totalt har Enskilda Securities cirka 320 medarbetare.

Proiect & Structured Finance omfattar bland annat exPort-
och projektfinansiering samt fartygs- och fciretagsforvdrvsfi-
nansiering.
S-E-Banken Fiiretagsinvest fcirser mindre och medelstora
foretag med riskkapital.
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ll?ir banken kom tilliin

"lnternet ?irjr enklare gin knapptelefon"'
"$ch tnternet-kontoret ger mig mera tid iiver att igna mig it viisentligheter ".

Carl l{aumburg, koatorschef pi llistft o|:rle:t

Carl Naumburg dr en av S-E-Bankens n:irmare 40 000

nya kontorschefer. Han basar ovel kontoret pA Hast-

holmen utanfor vaxholm' Det lir ett m)'cket litet kon-

tor. I siiilva verket har det bara en kund, men en desto

viktigare kund - ndmligen Carl Naumburg sjiilv

N?ir S-E-Barken ianserade Internet-kontoret i bdr-

jan av decernber 1996 r'ar Carl Naumburg en av de

minga kunder, som nappade med en ging. "Vi soker

10 000 nya kontorschefer" skrev vi i vAr annons, och

det var milet f<ir det forsta halviret. Si minga kun-

der fick vi redan efter n6gra veckor.

Det finns mAnga mvter om Internet - till exempel

att det skulle vara ett media enbart fcir en ung teknik-

orienterad storstadspublik. 1 sjiitva verket 5r det de

som bor otillgiingligt, som har storst gliidie av bank

och andra tjiinster i elektronisk fclm. Finns det bara el

och telefon finns det ocksi plats for den nya informa-

tionsteknologin.
Och dldre mdnniskor som fAr mojlighet att prdva

tycker att Intemet iir enkelt och praktiskt:
"Internet iir ju enkiare iin till exempel knapptele-

fon", siiger Carl.
Carl Naumburg iir en nybliven pension6r, men

han fortsiitter att arbeta bide som konsult i kvalitets-

siikring och driva eti Litet smibAtvarv pi on. Ha::r har

varit privatkund i S-E-Banken sedan 1955 - och som

foretagare sedan 1982 - och har alltid velat prova det

senaste i bankens produktsorfiment.

H:istl"roimen som iigger utanfor Resaro, har inga land-

forbindelser. M1'cket har dArfor skotts pi telefon, och

for viktigare bankirenden har Carl fAtt ika bit och bii

in till kontoret i Vaxholm.
"Nu kan jag gora alia rutindrenden vid skrivbor-

det, och dessutom er hei del mer komplicerade bank-

aifdrer, som att kopa och siilja aktier och fondandelar.

Det Ar ocksA mycket lattare att h&1la ordning pA alla

betairLingar som ska goras, och lopande folja hur aktie-

pcrtfolj och linebild ligger till."
Tillging tili Internet-kontoret iir gratis, liksom det

"Digipass" man behover for att fi access. Sj?i1va betal

ningstjiinsten har samma pris som pA det vanliga kon-

toret - 120 kr om iret for forrnAnskunder och 180 fttr

ovriga kunder.
For alla kunder innebiir lnternet-kontoret att

mAnga bank;irenden kan goras effektivare och snab-

bare. Och framfor allt nlir man sjiiiv har tid, nhr som

helst, i princip 24 timmar om dygnet. Man kan liigga

in en betalningsorder iinda fram till klockan 23.00 pi

kviillen och pengarna dr framme ndst-ndsta bankdag.

Okad kontroil och minskad stress hcijer livskvali-

teten.
"Internetkontoret ger mig mycket tid civer att

agna mig At viisentligheter", s;iger Carl Naumburg"
"Som att jobba en timrne extra i firman, eller att g&

ner i viken och ta mig en dust med gammelgiiddan."

"lnternet-kontoret dr ett led i bankens
strdvan att erb.iuda kunderna alternativ
till det traditionella bankkontoret",
sager Anders Lindqvist, utvecklingschef
i S-E-Banken och huvudansvarig for
Internet-satsningen.

Banken har varit aktiv i irontlinjen i
flera ir, niir det gbller ny distributions-
teknik pi privatkundssidan. Si har ock-
si lnternet-kontoret uppmarksammats
internationellt som ett av de mest avan-
cerade koncepten fdr banktjiinster p6
nitet.'Vi arbetade liinge med siikerhetsJri-
gorna', sdger Anders l-indqvist. "Nyck-

eln till alla transaktioner iir virt'Digi-
pass', en elektronisk riiknedosa i
kontokorts{ormat. Kunden Jir en kod,
som ingen annan kanner till, och den
anvinder man endast en giing, lor att
ladda upp sitt'Digipass'. Nir man
sedan ska logga in sig pi Internet-kon-
toret slir man in en PIN-kod, som man

har valt sjilv, och si skapar dosan ett
unikt losenord pi sex siffror som giller
i 30 sekunder. For varje inloggning fir
man ett nytt losenord. Ddri ligger siiker-
heten."

Diireiter iir det friit iilltriide till Inter-
net-kontorets alla tiinster. Betalning av
rdkningar via bank- och postgiro ir den
stora volymtjinsten. Men det stora
kundviirdet ligger i helheten, den 0ver-
blick och kontroll man f6r. Kunden har
all information om egna konton, lin,
depier och pensions- och kapitalforsiik-
ringar. Det iir ldtt att flytta pengar mel-
lan egna konton och till andra konton i
S-E-Banken. Man kan kopa, siilja och
byta fondandelar och handla med alla
svenska aktier pi borsen. Undrar man
over nigot kan man klicka pi'Produkt-
infq', som iir etl slags privatekonomisk
uppslagsbok, som dessutom 6r interak-
tiv och diir man kan gora t ex kalkyler.
"Men lnlernet-kontoret iir l6ngt ifrin vir

enda satsning pi nya distributionslOs-
ningar", iortsiitter Anders Lindqvist.
"Vi bygger om de stcirre bankkontoren
fdr att f6 en tydligare mix mellan sjilv-
betjiining och bemannad service. Vi
installerar automater ftlr till exempel
uttag, insittningar, overfdringar och
myntviixling, och forsoker styra den
personliga servicen mot mer kvalifi-
cerade tjinster. lbland kan kunderna
faktiskt f6redra en mer anonym ser'
v!ce, till exempel niir det giiller snabb
l6n. Pii nigra kontor provar vi for niir-
varande en interaktiv videokiosk, ddr
kunden f6r ta stiillning till l5nevillkor och
kan triiffa avtal med teknikens hjiilp."

Ufueckllngen av nya'radikala kon-
cept'har det dubbla syftet att skapa en
mer kostnadseffekiiv distribution, och
samtidigt ta fram nya kundvirden, scm
ska bidra till att ge S-E-Banken nojda
kunder - och nya kunder.
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Ett fnamgingsnikt ir pi privatmarknaden

S-E-Bankskoncernen har cirka 1-,8 miljoner priaatkunder, oaraa 1 ,5 milioner direkta bankkunder. Priaat-

kunderns utg6r en uiktig mdlgrupp, slm saerer fdr en trediedel aa inldningen lch en fiiirdedel aa utldningen'

Huvuddelen av bankens privatkunder betjiinas inom Kon-

torsrorelsen, ddr verksamheten under senare Ar genomgAtt

stora fordndringar. En fortg6ende automatisering av rutin-

drenden och utflyttning av administrativt sA kallat backoffice-

arbete frAn kontoren har frigjort resurser for en utrikad sats-

ning pA rAdgivning. Samtidigt soker banken stdndigt nya

vdgar fcir att distribuera sina tjiinster lokalt och uttika till-

gdngligheten, till exempel genom att oppna kontor i butik,

lansera automatkontor och bank pA Internet samt forldnga

oppethillandetiderna pA de traditionella kontoren.

Banl<affdren 24 timmar Per dygn

For kunder som rjnskar maximal tillgiinglighet under dyg-

nets alla timmar erbjuder den tvA Ar gamla Sesam Telefon-

banken ett alternativ. Sesam hade vid utg6ngen av 1996 cirka

24 000 kunder, varav tvA tredjedelar kommer frAn andra ban-

ker lin S-E-Banken.
S-E-Banken Kapitalforvaltning dr en "privatbank i ban-

ken" med formdgenhetsforvaltning som specialitet. Enheten

f<irvaltar cirka 100 miljarder kronor - antingen genom full-

makt (diskretiondrt) eller som r6dgivande forvaltare. Verk-

samheten, som bedrivs i Sverige och Luxemburg, omfattar

forutom fcirmogenhetsforvaltning dven aktiehandel, utlands-

tjiinsteS, skatte- och juridisk rAdgivning samt boutredningar.

For att ytterligare cika tillgiingligheten lanserades

S-E-Bankens Internet-kontor med ett i stort sett komplett

tjdnsteutbud i borjan av december. Intresset for detta nya siitt

att skota sina bankaffiirer var stort - redan efter ett par mdna-

der (vid utgdngen av februari 1'997) hade 35 000 kunder

anslutit sig.

Edttre villkor ftir fiirrnAnskunder

I slutet av sommaren lanserades S-E-Bankens FcirmAnskunds-

paket, som bl a innebdr att bankens mest trogna kunder belci-

nas med hogre rdnta pA sitt privatkonto och extra formdnliga

priser pi kort och betalservice. Vid Arsskiftet hade cirka

430 000 formAnskunder anslutits.
Samtidigt bcirjade banken ta betalt for checkar och Privat-

giro. Under Arets tre sista mAnader halverades antalet inliista

checkar jdmfort med normalt.

sp*RAl\i:)E/p!-AeFR'i;i': il

6kande bamkinl€rning

HushAllsinlAningen i de svenska bankerna steg med 6,4pro-

cent under 1996, trots hArd konkurrens frAn alternativa spar-

produkter som aktier, privatobligationer, fonder och forsdk-

ringar. S-E-Bankens inlining utvecklades ungefdr som snittet,

vilket gav en ofcirdndrad marknadsandel.

Fcirsiiljningen av privatobligationer, som vuxit kraftigt under

hela 1990-talet, var under 1996 i stort sett ofcirdndrad jiimfort

med fciregAende dr. S-E-Bankskoncernen, som dr en av de

stcirsta emittenterna av privatobligationer i Sverige, forsvara-

de sin andel av marknaden.

70 miljarder ifonder

Vid utgAngen av 1996 forvaltade S-E-Banken Fonder sam-

mantaget 70,3 miljarder ktonor, en okning med cirka 13,1 mil-
jarder eller 23 procent frAn foregAende Arsskifte. Okningen

berodde huvudsakligen pd den starka borsuppgAngen pA

flertalet aktiemarknader under Aret. Nettoforsiiljningen av

andelar var cirka 1,3 miljarder kronor' Det var avsevdrt bdttre

An under 1995 - trots ett stort nettoutflode frAn ailemansfon-

derna, som genom riksdagsbeslut miste sina skattefordelar.

Bankens marknadsandel minskade dock. Det beror bland

annat pA att bankens fonder sammantaget har en mindre

andel svenska aktier dn andra stora fondforvaltare. Ddrmed

har den kraftiga borsuppgAngen i Sverige inte fAtt lika stort

genomslag pA bankens fonder som hos vissa av konkurren-

terna.
Under 6ret startades tvA nya fonder, S-E-Bankens Likvi-

ditetsfond och Skandifond Eastern Europe, som bdda fick ett

positivt mottagande. Likviditetsfonden riktar sig friimst till

storre placerare. Skandifond Eastern Europes placeringar iir

humdsakligen inriktade pA Polen, Tjeckien, Ungern och

Ryssland.
S-E-Bankens Smdbolagsfond var Arets bdsta allemans-

fond. S-E-Banken Fund Ldkemedel utndmndes av Financial

Times till 6rets bdsta globala fond.

0kad andel av livfiirsdkringar

Nyforsiiljningen av liv- och pensionsforsdkringar pA den

svenska marknaden iikade med 70 procent t1771'3,7 miljarder

kronor. Okningen beror till storsta delen pA att marknaden

for kapitalforsdkringar vuxit kraftigt under Aret. S-E-Banken

Fcirsiikrings forsiiljning av svensk kapitalforsiikring okade

med 168 procent jiimfort med 1995.
Forsdljningen av utldndska kapitalf<irsdkringar via

S-E-Banken Life ndstan ettadubblades jiimfort med foregden-

de Ar. De kraftiga okningen kan forklaras av ait skatteregler-

na for denna typ av forsiikringar dndrades vid Arsskiftet

1996 /97.
Bankens forsdljning av tjdnstepensioner och privat pen-

sionsparande 169 kvar pA samma nivA som Aret innan.

S-E-Banken ForsAkrings totala premieintiikter under 1996

okade till 3,2mlljarder, varav heia 2,7 miljarder utgjordes av

nyfdrsdljning. Motsvarande siffror for 1995 var 1,6 respektive

1 miliard kronor. Det innebar att bankens totala andel av de

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
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rrytecknade livpremierna Ior 1'996 blev 14,0 procent (1'2,7 pro-

cent). Motsvarande andel miitt pA enbart unit linked-fcirsdk-

ringar ger banken en marknadsandel pA 39,2 procent av

nyteckningen'

5-E-Bankens sparformer p6 privatnrarknaden
31 dec 1996 31 dec 1995

Miljarder Marknads- Miljarder Marknads-
kronor andel, procent kronor andel, procent

51,7 12,6-  48 ,5 t 2 , 6 .

Al lemanssPar 6,0 6,3 12,7

FondsParande
inkl. allemansfond 7n  ?  " - 22,0 57,2 23,6

Prjvatobl igationer 19,2 15,8 19,4 15,7

Summa 147,2 16,5 131,4 16,4

' Exklusive mindre sparbanker
't Av totalsumman svarade aktiefonder inklusive allemansfonder for 44,5 miljarder

(35,3 miljarded, rantefonder for 15,0 miljarder (13,6 miljarder) och blandade

fonder for 10,8 miljarder kronor (8,3 miljarder).

FINAi.{SiqRiT"IG

Okad andel av hush6llsutlSningen
Hushillens kreditefterfrdgan var fortsatt svag, med undan-
tag for bolAn, och bankernas utlAning till de svenska hushdl-
len sjonk med drygt 8 procent. I S-E-Banken stannade minsk-
ningen pA knappt 3 procent, vilket alltsA innebar att banken
kunde ta andelar i den krvmr:ande marknaden.

Framg6ngar pi bol€rn
Den svenska bolAnemarknaden karaktiiriserades under 1996
av failande rdntor och hArdnande konkurrens. Det medforde
att hushAllen overgick till kortare bindningstider for sina lAn
och att kundrorligheten cikade. PA denna marknad, som under
minga Ar haft en mycket svag tillvdxt, lyckades S-E-Banken
BoLAn cika sin andel av sAvdl nyutlAningen som av den ute-
stiende lAnestocken.

Framgdngen fcirklaras av en kombination av attraktiva
ldneprodukter, tiltdggstjdnster och okade marknadsaktivite-
ter. Forutom bonussystem, som kan ge tuogna kunder upp till
0,3 procents ldgre riintekostnader, har S-E-Banken BoLAn
som fijrsta bolAneinstitut infort en rdntegaranti for privatper-
soner, Samarbete med ett antal fastighetsmiiklare samt vida-
reutbildning av bolAneansvariga pd bankkontoren dr andra
insiag i konkurrensen om boldnekunderna.

S-E-Bankens lAneformer pA privatmarknaden
31 dec 1996 31 dec 1995

Mil.jarder Marknads- Miljarder Marknads-
kronor andel, procent kronor andel, procent

Bankkrediter I9,4 11,5-  20 ,0 1 0 , 8 .
Bolin

' Exklusive mindre sparbanker

1 0 , 1 38,0 q n

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

Okad satsning pA autornatik och kort
For att oka tillgiingligheten fcir kunderna och samtidigt min-
ska kostnaderna har banken under senare 6r satsat hdrt pA att
ersdtta manuella transaktioner med automatiska betal- och
uttagstjdnster. Som exempel kan ndmnas tjAnsterna Bank pA
Telefon med i snitt 25 000 samtal per dag och Betalservice med
125 000 kunder. Banken svarar frir cirka en fjiirdedel av samt-
liga bankomatuttag i Sverige.

S-E-Banken iir ledande i Norden niir det gdller foretags-
kort och kundkort for exempelvis detaljhandelsfciretag som
NI! Hennes & Mauritz och Hemkop. Banken dr ocksA till-
sammans med amerikanska Citibank den enda kortutgivaren
i vdrlden med sdvdl VISA och Eurocard/MasterCard som
Diners Club i produktsortimentet. Under 1,996hade banken
1,7 miljoner kort utestAende i de nordiska ldnderna.

Under dret anslot sig S-E-Banken till Sparbankens och
Nordbankens samarbete kring utvecklingen av en sA kallad
elektronisk plAnbok, Cash, ett kort som iaddas med kontan-
ter via elektronisk overforing till en microprocessor i kortet.





Bank iHaninge hade 0stersunds ligsta ranta

"Sesams liga rintor och system fiir snabba handliiggningstider iir
viktiga st$redskap fiir oss".

Anita Allberg, Svensk Fastighetsfiirmedling, 0stersund,

Hur gor man nir man ska lAna pengar tiii att kripa ett hus i

Ostersund, ndr banken som har lSgsta rdntan bara har kontor
i Haninge och man dessutom vili ha linet beviljat pA en tim-
me?

Sesam Teiefonbanken och S-l-Banken BoLAn har sedan
drygt ett och ett hair.i Ar ett nAra samarbete med Svensk
Fastighetsformeclling, som har 170 kontor i hela Sverige.
Samarbetet gAr under namnet SF Bolin och bygger pA hog
tillgangiigiret och kreditprovningstider s& korta som en tim-
me. Till saruna lAga riinta som S-E-Banken BoL&n - dr-en on'r
det rAkar i 'ara lordag el ler sondag kt l i l l .

I r'6ras bestiimde sig familjen Lindholm i As, en mil oster
om Ostersund for att de ville fl1,tta. Aldste sonen Claes hade
flyttat med sin flickvdn till en liigelhet i centrala Ostersund
och bAde hr-rs ocir r-inderhAllsbehov kdndes for stora. Dessut-
om hade Sven-Olof och Helene hittat ett radhus, inte lingt
frAn viilan de bodde i, som rrar precis lagom stort for dem och
yngste sonen Der-Lnis.

Familien Lindhoim kontaktade cliirfor en stor banks mdklar-
firma i Ostersr,ind for att fA hjiilp med forsiiljnir"rgen. Villan
annonserades ut och m6lga intresserade kom och tittade.
Men tiden gick och nAgon affiir bler. det inte. Si smAningom
bestiimde sig fan-Liljen for ati prova en ny m:iklare. De tog
kontakt med Lemart och Anita Allberg pA Svensk Fastighets-
f<irmedlings kontor i Ostersund, och de itog sig uppdraget ati
sdlja huset.

I en annan dnde arr Ostersuncl hade Maria PAlsson och
hennes sambo Stefan C)lofsson trcittnat pi sin lAgenhet och
besiiimt sig for att kopa irus. Jakten borjade. I augusti rikade
Stefan och Maria passera forbi Svensk Faslighetsfcirmedlings
skyltfrinster pA Siorgatan 30 och ddr fick de syn p& familjen
Lindholms hus.

"Det hAr huset k;indes helt rAtt fcjr oss med en gAng, och t,i
fick pA en timme besked av Svensk Fastighetsformedling att
Sesam kunde finar-rsiera kopet - utan att vi beirovde blanda in
for?iidrar eller sliiktingar som borgensmain", berdttar Maria
PAlsson.

"Visserligen var Sesams riinta lAg, men vi ville ju dndA
kolla vad vi kunde fi for viilkor hos'min egen'bank", fortsiit-
ter hon. "Jag biev faktiskt forr'&r"racl nAr de inte kunde matcha
Sesams villkor, trots att jag varit kund ddr i hela mitt liv."

Stefan och Maria kom overens om priset pi hr-rset med
familjen Lindhoim, som ulder af{drens ging fitt nys om
Sesams lAga rAntot "Niir vi fick hora om Sesams vilikor lade
vi ocksi om v&ra l6n med en ging", berdttar Sven-Olof Lind-
hoirn.

"Sesams lAga riintor och system for snabba handlagg-
ningstider iir viktiga siiljredskap fcir oss", s;iger Anita Allberg
pA Svensk Fastighetsformedling.

"Det enda vi behcirrer gora Ar att faxa uppgifter om kun-
dens ekonomi och anstiillningsforh6llander-r och en boende-
kalkyl med uppgifter om fastigheten tili Sesam, sA gcir de en
kreditprovnirrg. Och jag har resultatet i min hanci inom en
timme. VAr omsiittning okade med <iver 50 procent forra Aret,
mycket beroende pA samarbetet med Sesam", beriitar hon.

Anita Aliberg forts:itter: "Det senaste 6rets lAga rdntor har
gjort att ingen kopare vill ta over lAn ndr de kciper hus. Det
har d5r{cir blivit itrnu viktigare att kunna erbjuda bra finansi-
ering tiil IAga rAntor. Och tack vare Sesams lAga kosfnader kal
de erbjuda rdntor som det iir mycket svArt att matcha."

Men finns det dA inget negativt med Sesam?
"Jo", siiger Anita Allberg, "Ibland har de si mvcket aft

g6ra att det kan vara sv&rt att komma fram pi faxen."

"Syftet med att kalla telefonbanken Sesam, dr
att attrahera nya kunder till koncernen - alla dr
vilkomna oavsett om de dr S-E-Bankskunder
el:er inte. 0ch det har vi lyckats med - Sesam
hade 26 000 kunder i februari 1997", ber;it-
tar berdttar Carl Morner, kreditchef pa Sesam
Telefonbanken.

Hos Sesam kan man, som privatperson,
gora alla sina bankaffirer per telefon. Niir
kunden ringer upp far Sesams kundmottagare
upp alla viktiga uppgifter om kunden pi sin
dataskiirm.

"Det spelar ingen roll vem som tar mot
samtalet. Alla har samma information, vilket
gor att vi kan erbjuda kvalificerade banktjiin-
ster och personlig service 24 timmar per
dygn, 365 dagar om dret", siiger Carl Morner."SF Bolin dr ett utmiirkt exempel pa sam-
arbete med ett annat bolag inom koncernen - i
detta Jall med S-E-Banken BoL6n. Vi erbjuder
bostadsfinansiering med hog tillgiinglighet,
enkelt, snabbt och till konkurrenskraftiga vilf
kor. Och, for forsta gingen for Sesam, med
en extern samarbetspartner - i detta Jall

Svensk Fastighetsformedling. Just den hir
typen av nira samarbeten med interna och
externa partners blir en viktig del i utveckling-
en av Sesam."

Cad Morner fortsdtter: "Vi utvecklar stdn-
digt v6ra tjiinster och produkter for att mdta
marknadens krav. Till exempel erbjuder vi
vira kunder interaktiva tjiinster genom
Sesams Internet-tjdnst, som vi har utvecklat
ti l lsammans med S-E-Banken.
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S-E-Bankskoncernen har drygt 125 000 kunder bland smd och medelstora ftiretag och niira 200 storftiretags-

kunder i Saerige och (ioriga Norden. Dessutom rir mdnga kommuner, fondkommissiondrer, institutionella

fdrualtare och 2 700 banker runt 0m i uiirlden kunder i banken.

Bankens kunder bland mindre och medelstora foretag betjd-
nas av Kontorsrcirelsen. Ansvaret for storforetagskunderna
vilar pA Client Relationship Management och Fciretagskon-
takter, som ocksA ansvarar fcjr kommuner. Commercial
Banking har kundansvar for bankens utliindska korrespon-
dentbanker, medan Trading & Capital Markets ansvarar for
kontakten med de finansiella institutionella kunderna.
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S-E-Bankens inlAning frAn foretag, kommuner etc uppgick
vid Arsslutet till 109 miljarder kronor vilket utgjorde ndstan
en fjdrdedel av den totala foretagsinlAningen i det svenska
banksystemet. Ndr det gAlier inlAning i utldndsk valuta var
bankens andel betydligt hogre, ndrmare 40 procent.
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Sverige-etta p& ftiretagsutl5ming...

S-E-Bankens utlAning till foretagssektorn okade under loppet

av 1996 med 3 procent till 145 miljarder kronor. Eftersom

utldningen i banksystemet totalt steg med drygt 8 procent

tappade banken i marknadsandel. NedgAngen forklaras till

stcirsta delen av att banken efter avkonsolideringen av

Diiigentia inte ldngre dr ensam kreditgivare till detta bolag.

Dessutom minskade bankens utlAning till storforetagskun-

derna. UtlAningen till ovriga foretagsmarknaden okade med

12 procent. Med en total andel p626,7 procent var banken

storst pd foretagsutlAning i Sverige under 1996.

Aktiviteten inom export- och projektfinansiering var fort-

satt hog. Totalt uppgick finansieringen av bankens nordiska

kunders exportprojekt till 4,4 miljarder kronor. Av detta

avsAg drygt hdlften leveranser till OECD-omrAdet, ddr

utbyggnaden av mobila telendt i okande grad behciver finan-

sieras pA privat viig.

tots den obetydliga nyproduktionen av flerfamiljshus

okade S-E-Banken BoLAns krediter till fastighetssektorn med

9 procent till 42 miljarder kronor. Marknadsandelen okade

ddrmed till 7,9 procent (7,2 procent). Bakom denna okning

lAg bland annat bolagets satsning pd att erbjuda kunderna

portfoljanalys och andra kvalificerade finansiella tjdnster.

...och stark p6 leasing

Ungefiir en femtedel av investeringarna i svenskt ndringsliv

gors i dag via leasing. Bankens dotterbolag FinansSkandic

okade sin nyforsdljning av leasing med 29 procent och hade

vid drets slut en utestAende leasingvolym pA 6,7 miljarder
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Sveriges ledarade ftiretagsbank

kronor. Bolaget bibeholl ddrmed sin starka stdllning pA den

svenska leasingmarknaden.

Med en utestiiende volym pA 1,2 miljarder kronor dr

FinansSkandic marknadsledande pA factoringtjdnster i Sverige

FrT*Lt{:ruG"ii.R

l'lalva marknaden fiir utlandsbetalningar
S-E-Bankskoncernens andel av volymen inhemska bankgiro-
betalningar uppgAr till cirka 30 procent. Diirutciver utfcir bar-r-
ken en stor mdngd foretagsbetalningar via telefonoverforing-
ar och med hjiilp av egna system. PA utlandsbetalningar har
banken en dominerande position med drygt h?ilften av de to-
tala betalrringarna till och frdn Sverige.

S-E-Banken, som dr EUs officiella ECU-bank i Sverige,
deltar som enda svenska bank i byggandet av ett europeiskt
system for grdnsriverskridande betalningar inom EMU.

"lRASll ' iG 
OCH RADGiVtiri iG

Ledande inom valutahandel
"1996 var det lugnaste dret pA valutamarknaden sedan 1991, .

vilket ledde till hArdnande konkurrens frAn utldndska akto-

rer. S-E-Banken var dock oforiindrat den stcirsta valutaban-

ken i Norden och rankades som frdmsta bank i vdrlden vad

gdller handel med nordiska valutor. Bankens andel av valuta-

handeln cikade under 1996 och lonsamheten var fortsatt god.

Arbetet med att oka kunskapen och ldgga fast en strategi

for en framtida valutaunion i Europa pdverkade i hog grad

valutaenhetens verksamhet under Aret. Valutamarknaden

utvecklas ocksA i okad grad mot att bli en elektronisk mark-

nad. Banken gick diirfor under 1996 in som deldgare i EBS,

Electronic Broking Systems, som bedcimts vara det ldngsik-

tigt biista alternativet i utbudet av elektroniska miiklartjiinster.

Mot bakgrund av de foriindringar som infcirandet av EMIJ

fcir med sig blir storlek av yttersta vikt for bankens vaiutahandel.

Arbetet med att utoka kundbasen kommer att ha fortsatt hcig

prioritet, speciellt i Norge och Finland. Att verksam-heten be-

drivs med en hog kostnadseffektivitet blir ocksd viktigt for att

banken skall kunna vidmakth6lla sin marknadsposition globalt,

Stort intresse f6n nordiska l6n

L996blev dnnu ett rekordAr for sl.ndikerade IAn. Banken var

liksom tidigare den stcirsta arrangtiren av lAn till nordiska

{ciretag med 30 transaktioner - biand annat for finska Rauta-

ruukki, norska Kvaerner, Trelleborg samt Volvo - till ett vAr-

de av cirka 12 miliarder dollar.
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transaktioner

"iled det nya systemet kan in- och utsalningar i lln:adr, pund och 0${sllar
frin Ericsson-bolagar hanteras som lokala HlEiEar,,.

Yidar Hdrunnar,V4Friims:r tssruyswft:es

Nir Britt-Marie Chri.stensson och Mark Cooper mrits under
jord, i en av v:irldens modernaste AXE-stationer, lokaliserad
under Ericssons huvudkontor vid Telefonplan i Stockholm,
symboliserar de hur fcirutsiittrLingar frir stora prestationer
skapas i omsorg om smA detaljer. Britt-Marie och Mark fir
ocksA representera det stora systemutvecklingsprojekt som
$E-Banken och Ericsson genomfort, dir ett hundratal mdn-
niskor pi olika nivier, i skilda liinder och under olika l6ng
tid engagerats. Ett projekt som bidrar till att Ericsson kan
fortsltta sitt framgingsrika teletiig river vdrlden.

Bide Ericsson och S-E-Bankens affiirsenhet Commercial
Banking s?iljer produkter och tjiinster som grir att deras kun-
der blir biittre pi det de gclr och mer konkurrenskraftiga.
Gsrom gE-Bankens tjiinst MDP, Muiti-Domestic Payments,
kan Ericssons finansverksamhet effektiviseras och resurser
frigiiras fcir att anviindas diir de behcivs biist, d v s i utveck-
lingen av nya och battre telekammunikationslcisningar-

Froet till det som skuile bii MDP siddes under en av ban-
kens work-shops, som regelbundet genomJrirs med de stcir-
sta kundema. MilsiiitrLingen med dessa mriten iir att pA stra-
tegisk och taktisk nivi hantera sivdl stora som smi frigor,
allt i syfte att utveckla sa*arbetet mellan banken och kundm,
och skapa cikad insikt och forstielse kring varaadras verk-
samhet. Forutom kunden och kundansrrariga, medverkar en
representant for kund-teamet och bankens specialister, totalt
G8 personer.

"9E-Bankens 
engagenang frir Ericsscn, det nira och

oppna samarbetet samt spjutspetskunskapema inom betal-
ningssystem och Cash Management viirdesdtter vi hcigt,,,
siiger Vidar Mohammar, YD fctr Ericsson Tieasury Services."Med det rrya systemet kan in- och utbetalningar i D-mark,
pund och Uldollar frAn Ericsson-bolagen han-teras som
lokala betalningar. Smidigt fcir oss och vAra leverantorer, som
n:: fAr betalt snabbare och med liigre administrativa kostna-
der." Systemet mojliggcir ocksi en samlad hantering av kon-
cemens lkvida medef och diirmed en b:ittre avkastning cch
ett minskat uppliningsbehov.

Pi vilket s:itt kommer di Britt-Marie Christensson och
Mark Cooper in i bilden?

Britt-Marie ansvarar fcir utlandsbetakringar och -rapporte-
rirg pi Ericsson Radio Systems i Kista, testbolag inom Erjcs-
son-koncemen for projektet. Mark, inflyttad frin London i
aprt11996, arbetar med marknadssupport inom Commercial

l*Hl1g och hjiilper kundema igenom de stundtals ganska
komplicerade frAgestiillningarna. Inte forriin Britt-Marie var
niijd skulle systemet kunna fiiras vidare ut till de andra bola-
gen i koncemen. "Mark hjilpte mig att i detatj frirsti hur de
utliindska betalrLingssystemen fungerar och tog fram verktyg
fcir att utveckla vir egerr rapportering,,, berittar Bri*-Marie
Christensson. "Han gav sig inte fcirriin han var siiker p6 att
jag hade itlting klart fcir mig. Di tyckte jag der var pA sin
plats att bjuda honom pA lunch i personalmatsalen.,'

.* ftr 
.-
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Intresset for foretags- och kommunobligationer pA den nor-

diska marknaden var fortsatt starkt. Banken hade liksom

tidigare 6r en ledande stiillning pd detta omrAde i Sverige och

vdxande aktiviteter pA obligationsmarknaderna i Danmark,

Finland och Norge. Banken arrangerade eller deltog i ett 20-

tal nya Medium Term Note-program/ obligationslAn och pri-

vate placements i de nordiska idnderna, samt medverkade

vid nyemissioner till ett vdrde av omkring 20 miljarder kro-

nor. Bland lAntagarna Aterfinns namn som Arsenal i Finland,

Orkla i Norge samt Akademiska Hus, Diligentia, Scania och

Oresundskonsortiet. Verksamheten fcir Euro Medium Term

Notes och private placements i Europa och Asien sAg ocksA

en tillvdxt med bl a emissioner for Vattenfall och Credit Local

de France.

Den svenska certifikatmarknaden okade med omkring

20 procent i volym under Aret. Den stcirsta delen av okningen

var hdnforlig till okad upplAning hos bostadsinstituten. Ban-

ken deltar i cirka 70 av totalt knappt 100 utestAende ldnepro-

gram. Aven pA Euro Commercial Paper-marknaden var akti-

viteten hog och banken befdste sin stdllning som den ledande

aktoren for nordiska bolag och kommuner, med deltagande i

ett 40-tal ECP-program. Banken deltog dven aktivt i certifikat-

marknaderna i bAde Norge och Finland.

Positiv uWecklimg PA
penning- och obligatioltsmarknaden

Bankens penning- och obligationshandel utvecklades mycket

positivt under 1996. Det berodde delvis pA yttre faktorer som

sjunkande svenska rdntor och ett gynnsamt marknadsklimat

i Sverige och omvdrlden. Men det iir framfijr allt bankens

konsekventa satsning pA att utveckla och marknadsanpassa

analyserna av de internationella, och framfor allt nordiska,

marknaderna, som givit utdelning i form av okade marknads-

andelar och god lonsamhet. S-E-Banken iir marknadsledande

pA sdviil penning- och obligationsmarknaden som privatobli-

gationsmarknaden, ddr banken dr den stcirsta market makern

med 32 procents andel av handeln 1996.

Marknaden fdr aktieindexobligationer riktade friimst tili

privatpersoner visade en stark tillvdxt. Banken deltog iiven

aktivt i denna marknad med fem emissioner, ddr avkastningen

relateras till utvecklingen i ett flertal aktiemarknader runt om

i vdrlden.

Donninerande PA
riinte- och valutaderivat

Omsdttningen pd de nordiska derivatmarknaderna minskade

nAgot under 1996. S-E-Banken kunde dock tack vare sin domi-

nerande roll pA den svenska marknaden och okade satsning-

ar i Norge och Finland visa ett bra resultat i sin derivathan-

del. (Se vidare sidan 34.)

[-edande inorn corPorate finance

Enskilda Securities position som den ledande nordiska

investmentbanken inom corporate finance vid stcirre, kom-

plexa transaktioner befdstes ytterligare under 1996. Som

exempel kan ndmnas borsintroduktionen av Scania - en av

vdrldens stcjrsta privata utforsdljningar pA totalt 19,8 miljar-

der kronor - diir Enskilda Securities var en av tre Global Co-

ordinators, det planerade samgAendet mellan Autoliv och

amerikanska Mortons division for bilsiikerhetsprodukter - en

affdr om sammanlagt drygt 30 miljarder kronor, ddr Enskilda

Securities tillsammans med amerikanska samarbetspartnern

Blackstone agerat som rAdgivare At Autoliv Incentives upp-

kop av Gambro i borjan av Aret om totalt 10,3 miljarder kro-

nor samt utdelningen och noteringen av Diligentia, Sveriges

stcirsta noterade fastighetsbolag, med fastigheter till ett bok-

fort vdrde pA cirka 23 miljarder kronor vid noteringen.

NAgra andra transaktioner som genomfcirdes med

Enskilda Securities som rAdgivare under 1,996 var SJ:s fors?ili

ning av Swebus till brittiska Stagecoach, Securums ftirseiljning

av Addum Industrier till Industri Kapital samt bcirsintroduk-

tionerna av Scandic Hotels, Biacore, Swedish Match och Dahl.

I Norge var Enskilda Securities bland annat rAdgivare dt

Bergens kommun vid fcirsdljningen av Bergen Lysverker, en

transaktion om cirka 3,3 miljarder norska kronor samt vid

brirsintroduktionen och utforsiiljningen av Netcom for cirka

en miljard norska kronor. I Finland ledde banken bland annat

noteringen samt den diirpA foljande ytterligare utforsdijning-

en av aktier i KCI Konecranes med en total volym om cirka

1 miljard finska mark. Dessutom var banken rAdgivare 6t

Industri Kapital i forvdrvet av Metsd-Serla Chemicals for

drygt 1, miljard finska mark.

Starl< p6r mordisk aktieanalYs

Inom analys och forsdljning av samt handel med aktier och

aktierelaterade instrument utgors kundkretsen huvudsakli-

gen av institutionelia placerare, framfor allt i Storbritannien,

Norden och USA. Institutionella placerare utanfor Norden

svarar for ungefdr tvA tredjedelar av Enskilda Securities

omsiittning vad avser aktierelaterade aff drer.

Fcirutom egna analyser av de nordiska och kontinental-

europeiska aktiemarknaderna kan banken genom samarbete

med andra analysfciretag 6ven erbjuda analyser for Storbri-

tannien, Nordamerika, Japan och tivriga Fjdrran Ostern.

Enskilda Securities egen analys rankas for ndrvarande av fle-

ra bedcimare som nummer tvA i Norden.

Bankens andel av aktiehandeln i Sverige uppgick under

1.996 t11l10,8 procent. Dei innebar att banken var den ndst

stcirsta aktoren pA den svenska borsen. PA aktiederivat var

banken storst med ungefdr 30 procent av marknaden.

PA Helsingforsborsen uppgick bankens andel av aktie-

handeln till drygt 8 procent och banken har ddrmed redan

efter tvA Ar etablerat sig som en av de fem storsta aktcirerna

pA den finska borsen. Andelen av handel med aktiederivat

var dnnu storre. Pd den norska aktiemarknaden var andelen

ndrmare 4 procent.

Riskkapitan till fyra fdretag

S-E-Banken Foretagsinvest investerade 13 Mkr i fyra foretag;

CityMail, elektronikkomponentforetaget Metget, Rubicon
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CityMail, elektronikkomponentfciretaget Metget, Rubicon
Produktivitetsutveckling och Stoldskyddsforeningen. Sats-
ningarna gjordes huvudsakligen i form av deltagande i ny-
emissioner. Dessutom betalade Foretagsinvest ut forlagslin
pA 2,5 Mkr av totalt beslutade 25 Mkr till Novare Kapital, ett
sA kallat venture capital-bolag som bildades tillsammans
med Investor under 1995.

Kraftlg tillv6xt i depAhanterimg
Vid Arsskiftet fcirvarade S-E-Banken Custody Service svenska
och utl?indska viirdepapper med ett sammanlagt viirde pA
935 miljarder kronor fcir utldndska respektive inhemska in-
vesterare. Det innebiir en cikning med drygt 30 procent jiim-
fcirt med foregAende Arsskifte.

Under Aret tecknade banken avtal med OM Gruppens
dotterbolag VPA Viirdepappersadministration om att VPA
vnder 1997 skall ta civer delar av Custody Services produk-
tion. Banken dr dock iiven i fortsiittningen kundens motpart
och fcirvaret av kundens viirdepapper bercirs inte av overens-
kommelsen.

Ordlista
Certifikat -kortfristiga skuldebrev som emitteras genom en eller
flera banker upp till eti visst belopp.
Corporate finance - finansiell rAdgivning tili friretag avseende
emissioner, borsintroduktioner, forvtirv, samgAenden o dyl.
Deriaat -instrument som baserar sig p& underliggande vdrde-
papper, valutor eller rdntor.
Euro Commercial Paper - skuldebrev med en kiptid phhogst2T}
dagar; kan frdmst utnytqas av forstklassiga lAntagare pA pen-
ningmarknaden i USA och Europa.
Market maker - En bank, fondkommissiondr eller liknande som
fijrbundit sig att hAlla marknad genom att stlilla krip- och sliljkur-
ser i ett visst viirdepapper.
Medium Term Note - skuldebrev med en loptid pA tvA till tio Ar
Prhtate placement - placertng av skuldebrev hos ett fAtal inves-
terare, utan medverkan av s k underwriters @anker som gar.rn-
terar att en viss del av lAnet placeras).

Det blomstrar pi Stidertdrn

"Yi anpassar oss s* att Teligent fir bittrr tillgangtitl
sreiatisttfiinst* och analysr€s$rsetr ".

Ivatlidbn{ lontorschef, l{ynidramn.

Bara att r;imna Il informationsteknologi, nigonstans i
ett f<iretags verksamhetsbeskrivning, skapar viren 1997
goda fdrutsdttningar att hitta finansiiirer och etablera
bankrelationer. SA var dock inte fallet hosten 1989, nAr
Pekka Peltola, VD for Teligent, fillsammans med sina
kompanjoner behbvde en checkkredit till sitt nystartade
foretag. Som enda bankbland sex kunde S-E-Banken i
Nyniishamn erbjuda sina tjiinster. "Vi var sjiilva si over-
tygade om foretagets biirighet och poteatial. Det kdndes
positivt att hitta en partner som kunde dela virt slm-
sdtt", siiger Pekka Peltola.

Teligent samarbetar med teleindustrins natoperatorer
och siiljer systemplattformar och verktyg som gor det moi
ligt att iika trafiken i rriien genom fler avancerade tele-
tjdnster. Nigra exempel 2ir 020-numrner, rostbrevlAdcr
och faxlidefunktioner. Fdretagets omsdtlning har de
senaste tre Aren 6kat med i genomsnitt 138 procent och
var 31 Mkr for riikenskapslretl995/96. Trots den hciga
tillvixttakten iir lcinsamheten god och ligger kring
10 procent. "Vir utlining till Teligent har mingdubblats
de senaste aren och vi :rnpassar oss sA att fciretaget i takt
med sin tillvdxt och vart engagemang fir biitlre tillgang
till specialisttjiinster och analysresurser", siiger Eva
Widfond, kontorschef i Nyniishamn.

Och nu siktar Teligent utomlands, efterfrAgan pi fcie-
tagets qainster dr stor och exportandelen dkar stadigt.
F6retaget etablerade sig nyligen i Engiand och Spanien
och siktar pi att snart ha verksamhet i Tyskland och
Frankrike. "Det underl5ttar givetvis om vi i expansionen
utornlands har en bankrelation med ett internationellt
niitverk. Det Ar en klar fdrdel att S-E-Banken finns pA
plats fdr att fcilja och stddja oss i den fortsatta ''llvdxten",

avslutar Pekka Peltola.

,
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Ui siilde ljuset i Bergen

"ltet kendes ttygel att lita Enskilda $ecurities genomffira dffina

komplicemde och politiskt kiinsliga affiir".

Asbian fiq fommundilektdr, Bergens ksnnun.

Ett flertal spektakuldra inslag karakteriserar den forsta stora
strukturaffaren p;i den norska elmarknaden, som under nAgra
hektiska veckor pi{ hosten 1996 engagerade fem medarbetare
frin Enskilda Securities, tre representanter frin Bergens kom-
mun, ett flertal kraftbolag pi koprunda, kommunpolitiket,
journalister, lokalbefolkning och inte minst 568 anstiiilda i
Bergen Lysverker, det lokala kraftdistribufionsbolaget.

Historien tar sin borjan pA viiren 1995. Den norska elmark-
naden avregleras och ttrrvdntade strukturomvandlingar gcir
att Enskilda Securities expertteam kontaktar Bergens kom-
mun. Diskussionen ror mcijligheterna att forbiittra kommu-
nens ekonomi genom att frigrira kapital, som dr bundet i
Bergen Lysverker. En politiskt mycket kiinslig fr6ga som dis-
kuteras under en liinge lid i Bergen.

Under 1996 arbetas lagfcirslag frarn i det norska energide-
partementet som innebdr att reavinster vid forsdljning av
kommunernas krafttillgingar kommer att beskattas efter
den 1 januari 1997. I brirjan pA september 1996 meddelar
departementet att ansokningar om sidana {orsiljningar mds-
te ha inkommit senast den 1 november. Nu blir det britiom.

Den 8 september 1996 ringer telefonen hos Grace Skaugen
pA Enskilda Securities Oslokontor. Det 5r Asbjorn Lie frAn
Bergens kommun. Kan Enskilda Securities agera som ridgi-
vare vid forsfrljningen av kraftbolaget och ha affdren genom-
ford till den 1 november?

En vecka senare, den 14 september iker Grace Skaugen,
Rebekka Glasser och Urban Rrinnerdahl till Bergen for ati
presentera sitt fSrslag. i kommunen fortsdtter diirefter det
politiska besluisarbetet och vid ett mote den 4 oktober ges
slutligen godkinnande att silja hela Bergen Lysverker med
f1'ra kraftverk och hela distributionskedjan, en transaktion pi
minst 3 miljarder norska kronor. Enskilda fdr uppdraget.

Asbjcirn Lie forklarar varfrir: "Bankens representanter
hade en troviirdighet i sitt agerande och var ytterst mdna om
att vi skulle fcirsti alla invecklade detaijer i en komplicerad
transaktion." Han fortsiiier: "N{an hade god erfarenhet av
affdrer inom kraftsektorn och var vdl insatta i den komplice-
rade lagstifiningen. Vi kdnde en stor twgghet."

Den 8 oktober tr;iffas kommunen. Enskilda Securities ocir
Bergen Lysverker. Under de pifoljande fem dagarna jobbas

det dag och natt for att ta fram def 75-sidiga prospeki som
den 14 oktober gir ut till ett iiotal potentiella kcipare. De har
en vecka pi sig ait avge indikativa bud.

Paralleilt pigir en iniensiv och stundtals inflammerad
debatt i media. Spalimeirarna kan rdknas i kiiomeier och
pressen pi de inblandade ir stor. Den 15 oktober skriker

rubriken i Bergens Allehanda: "Politikeq, hiill kiften!" I en
annan artikel visas en bild pi ett hundratal anstiillda i Bergen
Lysverker, som i tr.'i- och tredubbla led till bristningsgrdnsen
fyller salen for ett mote i kommunfullmiiktige, ndr frAgan om
ftirsdljning ska diskuteras.

Ett antal delbeslut i kommunen leder fram till det histo-
rj.ska kommunstyrelsem<itet den 27 oktober 1996. For forsia
gingen ska en icke kommunstyrelsemedlem hilla anfrirande.
Crace Skaugen har blivit ombedd att ge sift expertutlAtande
kring skattefriigor, koncessionslagen och allmdnna vdrde-
ringsfrigor. I publiken si.tter den forsamlade pressen och
anstillda vid Bergen Lysverker. Motet pigdLr i civer fem tim-
mar och slutar med att kommunstyrelsen efter vArdering av
de inkomna anbuden godk;inner fcirsdljningen av Bergen
Lysverker tili det av kommunen deldgda bolaget BKK,
Bergenshaivaens Kommunale Kraftselskap. Nu 6terstAr siut-
forhandling och sammanst;illning av allt material som ska
bifogas ans<ikan tiil energidepartementet.

Tiden dr mycket knapp och alla anstrdngningar aii fi
tidsfristen den 1 november fcirldngd ar.slis. Endasi natt-
mangling kan r;idda affdren. Den 31 oktober kl 19.00 tr;iffas
elva personer for gemensam middag pi Hotell Norge och
diirpd foljande slufdrhandling mellan parterna. Griic-idtiirta
serveras eftersom Geir Misje, kommunens kraftspecialist,
fyller 6r. Hemna i huset stAr de snopna fodelsedagsgAsterna
och fiir fira utan honom.

FrAn 23.00 inias positionerna pA konferensrummen pd
10:e och 11:e vdningen i riidhuset, och ftirhandlingarna pAgir
hela natten. N;ista dag har de sista detaljerna ritats ut och
avialet kan skrivas pi. Bergen Lysverker siiljs for 3,3 rniljar-
der norska kronor. Crace Skaugen och Rebekka Glasser kan
bege sig hem rill Oslo.

Kt 15.45 den 1 november. med 15 minuter tiligodo innan
tidsfristen loper ui, kliver en trott, n'ren stoit ocl.r lyckiig
Grace Skaugen in pi energidepartemeniet med den avtals-
lunta som mojliggjorde forsriijningen av ljuset i Bergen.

"Jag komrner nog aldrig att fd uppleva en liknande affir
igen. En avgcirantle faktor var det sdllsynt goda samarbeiet
som etabierades mellan Bergens Kommun, Bergen Lysverker
ocir oss'", siger Crace Skaugen.

"Enskilda Securities har under oerhcird tidspress, och
under tryck frdn media och lokal opinion, hjiilpt oss genom-
frira en aff?r som r.isentligen stirki kommunens ekonomi.
Deras vilja och firmiiga ait informativt tillfredsst;iiia alla in-
blandade parter har starkt bidragit iill projektets fram96r-rg",
avsh.rtar Asbi6rn Lie.
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Att leda banken in iframtiden

"Bankens konkurrenskrali oc1-r lcinsamhet 6r heli beroende av

cheiernas kompetens och ledaregenskaper." siiger Christina

Dal6n Nilssor"r, chef for S-E-Bankens ledarutbildning och rek-

tor for lVallenberginstitutet, som bankens eget managemenl-

program kal las.
"Banket 

sar';ii som andra foretag, bestir av mdnniskor.

inga foretag, organisationer eller strategier i vdrlden fi.rngerar

om inte mdnniskorna gor det - det firurs ett logiskt samband

mellan personlig och ekonomisk tilh'axt", sAger Christina.

PA leclarskapsnivit finns, vid sidan ar. Walienberginsfituiet,

ett blett utbnd ar. andra utveckiingsinsatser som std,ttar
ledarskapet, frin grundlAggande ledarskapsutbildning till

internationella program ior eriarna och etablerade chefer.

Avslutning pi wallenberginstihJtet 1997

Christina fortsdtter: 
"Walienberginstitutet dq, sedan starten

198.1, vir plantskola fbr bankens framtida ledare och de 25

deltagama utses efter en omfattande urvalsprocess."
Wallenberginstitr-rtet ['ller ocksA en viktig roll som n:it-

verksbyggare inom banken. Kunskaps- och erfarenhetsutbvte

mellan deltagarna och foretrddare fr&n bankens olika verk-

sarnhetsomriden bidrar ti]l okad forstAelse och insikt.
"FrAn och med 1997 kommer utbildningen ait hillas helt pi

engelska. \{allenberginstitutet oppnas di for vAra r-rtl?indska

medarbetare frAn platser som Paris, Nelv York och Singapo-

re, vilket kommer att st;irka det internationeila nitverket
inom banken", menar Christina Dal6n Nilsson.

---- ------;- -
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S-E-BANKENS MEDARBETARE

Folqus ptft nnompetensutvea[nlimg

Lltbildning och kompetensutaeckling har mycket hl)g prioritet inom S-E-Bankskoncernen. Utbildningen rir

behoasstyrd, das anpassad efter deltagarnas behoa och fiirutstittningar, och bygger pd de olika affrirs-

e nhe t er n as skil da aktio it et er.

Behoven ringas in med hjailp av bland annat utvecklingssam-

tal och kravprofiler for olika befattningar - och tiligodoses

med hjiilp av olika typer av kurser eller praktik.

Alla utbildnings- och kompetensutvecklingsprogram

gmndar sig pA koncernens medarbetar- och ledarpolicy, som

bland annat fastslAr att samtliga ansidllda skall ta ansvar for

sA'r'dl sitt arbete som for sin personliga utveckling. I ledarut-

bildningen betonas bland annat att en ledare mdste ha visioner

samt upptriida etiskt, vara genercis och strdva mot koncern-

samverkan.

Frisbel6mt jdmstelldhetsarbete

S-E-Bankens jiimstiilldhetsplan syftar till att uppnA en jiimn

fbrdelning mellan kvinnor och mdn pd olika befattningsnivd-

er. MAiet iir att inget kon skall vara rePresenterat med mindre

iin 40 procent inom ndgon nivA eller befattningskategori. Vid

utg6ngen av 1996 var 51 procent av samtliga grupp- och all-

expeditionschefer,2T procent av alia avdelnings- och kon-

torschefer och 17 procent av samtliga chefer diirover, kvin-

nor. Ddrmed var ett av delmAlen fiit 1997, niimligen att hiilften

av alla grupp- och allexpeditionschefer skulle vara kvinnor,

redan uppfyllt.

Viktiga ingredienser i bankens plan for att oka jdmstdlld-

heten dr mentorskap och mojlighet att kombinera foriildra-

skap med yrkesarbete. I bcirjan av 1'997 tog projektledaren for

bankens jdmstdlldhetsarbete, Carina Nordgren, emot Finans-

forbundets och BAOs jiimstiilldhetskommitt6s pris for sina

insatser pA detta omrdde.

lnterna attitydundersiikningar

For andra Aret i rad genomforde banken en stor attitydunder-

sdkning, Insikt 96, bland koncernens anstiillda. Resultatet

visade att det Atgdrdsprogram som sattes in till foljd av de

isikter som framfordes i Insikt 95 haft positiv effekt pA attity-

derna hos medarbetarna. Men fortfarande finns behov av

ytterligare forbdttringar pA flera omrdden, t ex ndr det gAller

ledarskap och initiativformirga, fcir att banken skall leva upp

till mdlet att vara branschens bdsta arbetsgivare.

Slya regler fiir

vinstandelssysternet

VAren 1996 beslutade S-E-Bankens bolagsstiimma om en gen-

omgripande fcirdndring av det vinstandelssystem for bankens

anstdllda som tilliimpats sedan startAret 1977. Fodndringen,

som gdller frdn och rrred L996, giiller sAvdi berdkningsgrun-

den for vinstandelens storlek som reglerna for placering och

utskiftning.

De nya kriterierna for vinstdeining iir fciijande:

. Koncernens eget kapital miste ha okat mer dn konsument-

prisindex sedan utdelningen till aktiedgarna rdknats bort.
o Rdntabiliteten mAste ligga minst tre procentenheter hiigre

dn den genomsnittliga marknadsrdntan for svenska stats-

obligationer med fem Ars dterstAende lciptid.
. Vinstandelen fdr hogst uppge till sex procent av koncer-

nens redovisade Arsresultat eller 20 procent av utdelningen.

I det gamla systemet fick vinstmedlen endast placeras i

S-E-Banksaktier. For att oka riskspridningen fdr vinstandels-

stiftelsen nu dven placera i S-E-Bankens vdrdepappersfonder.

Till skillnad frAn tidigare dd andelarna skiftades ut i form av

S-E-Banksaktier kommer utskiftningen framover att utgciras

av kontanter.

Koncernens personalstruktur
Fordelning pa alder, kon och utbildning

Per den 31 december 1996

_29

30-39

40-49

50-

2 0 0 0  1 0 0 0  0  1 0 0 0  2 0 0 0

r Gymnasium * Eftergymnasial <3 ar
.-".-, Eftergymnasid >3 ar ovrig utbildning

Vid utgingen av 1996 hade S-E-Bankskoncernen 10 316 anstiillda, varav

1 321 i det utlSndska niitverket. Ett 6r tidigare var motsvarande siffror

10 290 respektive 1 330. Under 6ret nyanstdlldes 868 personer medan

601 slutade och l50 gick i  pension.
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MILJOARBETET

Miljdarbete iir ett prioriterat strategiskt omrdde

inom S -E-B anken. F iirutom hiinsyn till b ankens

egen miljtipduerkan beaktas miljdaspekter sun en

integrerad del aa kreditgianingen,

Enligt den mitjopolicy som antogs i slutet av 1995 skall ban-

ken bland armat

. bedriva en successiv miljoanpassning av verksamheten

n hAlla miljokunskaperna hos alla anstiillda pA en nivA som

kriivs for ett konstruktivt miljoarbete

. ta hiinsyn till miljon i kreditgivning och vid utformning av

produkter och tjiinster samt

. tillhandahAlla en oppen och korrekt miljoinformation.

Gemensarnt ansvarstagande

Genomforandet av miljcianpassningen utgAr frAn att alla med-

arbetare tar sin del av ansvaret. Det innebtir att alla chefer dr

ansvariga for miljopAverkan frAn sin respektive enhet. Plan-

laggning och koordinering av det overgripande miljoarbetet

sker med hj2ilp av ledningens stab for miljoarbete.

Intemt inom banken omfattar miljoarbetet exempelvis en

overgAng tili miljoviinligare energiforbrukning' Ett avtal som

omfattar hela koncernen om leverans av sA kallad gron el har

siutits, ombyggnader ftir infdrande av fjiirrvdrme och -kyla

pAg6r i centrala fastigheter. Alla inkop av forbrukningsmate-

riel och maskiner provas och bedoms frAn miljosynpunkt.

Miljiin ur ett kreditPersPektiv

Miljoaspekter pA kreditgivning beaktas som en del i den nor-

mala kreditberedningen. En handledning for kundansvariga

har tagits fram fcir att underl,iitta identifikation av huvudom-

rAden avseende miljorisker. Hit hor til1 exempel kundernas

egna produkter och produktion, deras leverantorers produk-

ter och produktionsmetoder samt eventuellt forekommande

markf ororeningar.

KunskaPsniv&n hiijs

Under 1996 har koncernens personal i Sverige f6tt en omfat-

tande grundutbildning i miljokunskap.l99T stAr den utliind-

ska personalen pA tur. I samband med genomforandet av den

gn.rndliiggande utbildrringen skapar alla avdelrLingar och kon-

tor egna Atgiirdsprogram for att minska sin belastning av mil-

jon. De lokala programmen foljs sedan upp tillsammans med

enhetens ovriga verksamhetsmAl.

S-E-Banken har undertecknat sAviil FNs som ICCs

(Internationella Handelskammarens) miljodokument, diir

undertecknarna forbinder sig att ta hiinsyn till och verka for

en bdttre miljo i sin verksamhet.

M i lj ti ku nskape rna fbrbiittras l{y partner vid fylldal09

"S-E-Banken har visat prov pi noggnannhet, afFdrs'

missiglet och en vi$a att fiirstii Yin bmnsch".

Curt F Jdnsson, VD, Garl F, illalmd.

Synen iir sliende. Pt ett omride stort som fem fotbolls-

planer iir trafiken intensiv. Lasttrilar av alia de slag liim-

nar sitt avfall pA marken och hjuliastare korsar omridet

med skopoma fyllda av gipsplatior, briider, tegel och

betong. Spiinsiiga mdn i orange overaller dirigerar verk-

samheten. Mitt pA omrAdei stAr sorteringsaniiggningen,

hlirtat i verksamheten. Ar detta Malmos milici-Mekka?

Svaret iir ia. I norra hamnen i Malmci ligger Sveriges

forsla sorterir"rgsanliiggning i sitt slag. Alit byggavfall

och delar av industriavfallet frin sydviistra Sk&ne kom-

mer hit och under 1996 hanterade Carl F hela 18 000 ton

avfall. Avfall som bl a Ateranviinds som utfyllnadsmate-

rial i hamnen och som energibrlinsle ftir fjiirruiirmever-

ket. Foretaget deltar i ett godselprojekt som drivs av

Hushillningss2illskapet, och kan dlirmed Ateranviinda

gipset som godsel, i nermald form. Totalt Atervinner Carl F

99 procent av detbyggavfall man hanterar. "Det kostar

inte kundema mer att l5mna avfallet till oss iin att liimna

det pA tippen. Men fAr vi ta hand om det sker hantering-

en pA ett miljoriktigt sdtt", berdttar Curt F Jonsson, VD.

Carl F siiljer transPort- och avfallshanteringstjiinster

iill kunder i sydviistra SkAne. Foretaget omsdtter cirka
,10 Mkr, har 50 anstiillda och drivs i Lredje generationen

av Curt F Jonsson. Alltsedan foretaget startades 1888

med ett grustag, hdst och vagn av Nils jonsson, Curts

farfar, har fciretaget haft en tydlig iruiktning mot bygg-

och anliiggningsindustri. PA mitten av 80-ta1et komplei-

terades verksamheten med hantering av bygg- och

industriavfall.
Aven i bankreiationerna har man varit lAngsiktig.

Fram til1 hosten 1996 hade man varit kr:nd i samma bank

i mer dn 50 Ar. "Det var en fungerande relation, men vi

hade delade uppfattningar om linevillkoren. lJnder en

liingre tid forsokte jag fciriindra rantesatser och amorte-

ringsplaner, dock l'relt utan resultat", beriittar Curt F

Jonsson. PA hosten 1996 hade foretagei kommit i kontakt

med S-E-Banken, som infor en lanekonvertering inbjods

att se irver Carl Fs hela bankrelation.
Roll Lundkvist, kundansvarig pi kontor 5501, besok-

te Carl F ett flertal ginger innan banken kom med sitt for-

slag. "Det var naturligt att ordentligt l2ira klinna en ny

krind och fcirscika fOrst& foretaget dven frAn insidan-"

Forslaget som togs fram inbegrep en ny struktur pi

sAvdl rorelse- som irivesteringskrediterna. Som en effekt

av foretagsstrukturen, med 45 transportfordon, mer dn

2000 containrar och sorteringsanldggningen, utnyttjade

banken FinansSkandic som kornpletterande finansiir.
"Jag har impronerats av S-E-Banken. Noggrannhet,

affiirsmiissighet och en vilja aii ibrstA vir bransch' Det Ar

viktiga grundstenar for en bestiende relation", sdger

Curt F ]onsson.



Rolf Lundkvist. S'E-Banken, Curt F Jdnsson, Carl F i
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FINANS I ELL KONCERNOVERSK]

Ett nekondin

S-E-Bankskoncernens rcirelseresultat cikade med 68 procent till 5 870 Mkr, det hdgsta i bankens 21-driga

historia. Resultatet uppndddes genom fallande marknadsrrintor, sjunknndelcreditfdrluster samt dkade aolymer

pd oiktiga omrdden.

*ESULTAT OCH LON gAiililET Koncermems kvartalsvisa ulWeckling
1996:4 7996:3 1996:2 1996:1 1995:4

Fiinbdttrat ra[ltenetto
Trots pressade marginaler och mAttliga volymokningar f<ir-
bathades koncernens rdntenetto med 21 procent ttll7 576Mkr.
Det berodde friimst pd att de korta rdntorna fcill snabbare och
mer dn de lAnga, vilket bland annat hojde resultatet i bankens
vdrdepappersportfciljer liksom avkastningen pA bankens kas-
sa. Dessutom innebar rdntefallet att kostnaderna for att finan-
siera koncernens problemtillgAngar minskade. Detta motver-
kades dock delvis av att rdntenettot frAn bankens eget kapital
sjonk till foljd av kapitaliseringen av Diligentia samt av de
fallande rdntorna.

Rdntenettot fr6n koncernens in- och utlAning minskade,
frdmst til foljd av krympande inldningsmarginaler. Rdnte-
nettot belastades med kostnader for den nya insiittningsga-
rantin med 113 Mkr.

I S-E-Banken dr skillnaden mellan ut- och inlAningsrdntor
totalt sett sedan mAnga Ar liigre iin i andra storbanker. Det be-
ror pA att banken med sin speciella kundstruktur - en stor
andel fcirmogna privatkunder och storfciretagskunder - beta-
Lar mer fcir sin inlAning iin landets fem storsta banker i snitt.
Vid utgAngen av 1,996 var skillnaden mellan bankens ut- och
inldningsriintor i genomsnitt 4,1 procent att jiimfora med 4,9
procent frir de storsta bankerna i snitt.

0kade pnovisionsintdkten
Provisionsnettot okade med '1,2 procent till 4 699 Mkr. Den
positiva utvecklingen berodde friimst pA att vdrdepappers-
provisionerna steg til foljd av okade volymer inom aktiehan-
del och corporate finance.

Fositiva vdrdefdrEimdningar
Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade med
18 procent till 3 275MW.I detta belopp ingAr positiva engAngs-
effekter pA sammanlagt 500 Mkr, som emanerar frAn en for-
tida inlosen av swap-kontrakt hosten 1996 samt frAn ett over-
vdrde i viirdepappersportfoljen 1995. Detta civervdrde
tillfcirdes i enlighet med dAvarande princip inte resultatet for
L995, utan redovisades forsta kvartalet 7996.

Valutaagiot minskade med 5 procent till 873 Mkr.

Rdnteint?ikter') 6 669 7 217 7 2t4 7 666 7 639
Leasingintakter'r 555 454 437 437 509
Riintekostnader'r -4 580 -5 246 -5 388 -6 260 -6 400
Erh6llna utdelningar 2 1r3
Provisionsintiikter | 469 r 466 1 355 r 253 1 193
Provisionskostnader -202 -239 -26r -r42 -89

Nettoresultat av f inansiella
transaktioner 634 i036 r42s

Ovriga rorelseintdkter 178982837T93
Summa intdkter 4690 4645 4387 4092 4460

Administrationskostnader

Personalkostnader

uvngl

r 527 1 357
7r7 545

|  224 1 301

530 555

I 349

578

Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anl2iggnings-
tillgingar') 433 530

Ovriga rorelsekostnader

Summa kostnader 3169 2554 2607 23Lt  2619
Resultat fiire kreditfiirluster 1 521 2 091 1 780 | 78t 1 84n

Kreditforluster, netto

Viirdeforandring p6 overiagen
egendom

Riirelseresultat | 449 1 706 I 367 r 348 I 426
Arets resultat 1 360 r 304 875 | 157

1) Riintenetto

4634926 1 0

t242171603 1 5

360304399462-60

I 3 ? -77 L 4 r29

2137 2030 1 900 1 509 1344

Den kraftiga kostnadsokningen under sista kvartalet forklaras bland annat av juste-

ringar avseende avsiittningar till vinstandelssystem och resultatbaserade ersatt-

ningartill foljd av det goda resultatet. Eng6ngssatsningar som lanseringen av lnter'

net-kontoret liksom kostnader i samband med struktur6tgarder bidrog ocksi till

den hogre kostnadsnivdn under slutet av aret.

De l6ga kreditforlusterna under fj2irde kvartalet berodde till stor del pi upplosning

av reserveringar med cirka 200 Mkr, men ocks6 pi att antalet nytillkommande

reserveringar var f6.

-----t 
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Koncernens rdntabilitet
pr0cent
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Fcirsdljningsresultat och vdrdeforiindringar pA vdrdepappers-
portfciljer och derivatkontrakt minskade sammantaget med
559 Mkr tiII2402 Mkr. Minskningen skall ses mot bakgrund
av den mycket starka resultatutvecklingen for vdrdepapper
hcisten 1995 till foljd av sjunkande lAnga riintor. Fcirsdljnings-
resultatet var 513 Mkr (2 203 Mkr), medan vdrdefordndring-
arna uppgick till 1 889 Mkr (858 Mkr).

I investmentportfoljen finns ett orealiserat overvdrde pA
316 Mkr. Detta ingdr inte i Arets resultat, eftersom portfoljen
vdrderas till anskaffningsvdrdet.

Reavinster pi 287 fulkn
Ovriga rorelseintAkter minskade med 53 procent till 545 Mkr.
Minskningen berodde pd att driftnettot frAn fastigheterna i
Diligentia inte redovisats i koncernen under 1996. I posten
ingdr realisationsvinster p4287 Mkr, varav 163 Mkr frin fcir-
sdljningen av bankens aktier i Bure Forvaltnings AB.

Kostnadsiikningar
Kostnaderna i koncernen cikade med 11 procent till 10 641 Mkr.
Justerat for avsdttning till vinstandelssystemet, dvriga resul-
tatbaserade ersdttningar, vissa engAngskostnader och okade
leasingavskrivningar var den underliggande kostnadsok-
ningen 3-4 procent.

Avsdttningen till vinstandelsstiftelsen uppgick till 282 Mkr
i enlighet med de beriikningsgrunder som beslutades pd
bolagsstdmmanlgg6. For 1995 utgick inte nAgon vinstdel-
ning. Medeltalet befattningar minskade under Aret med 118
ttll9 579.

Relationen mellan intdkter och kostnader fore kreditfcirluster
- I /K-talet - sjonk tllI 7,79 att jdmfcira med 1,91 f6r 1995.

Sjunkamde kreditfdrluster
Koncernens kreditforluster inklusive vdrdefordndring pA
overtagen egendom uppgick till 1 303 Mkr att jiimfcira med
4 025 Mkr 1995. De konstaterade forlusterna var 523 Mkr
(2 1,24 Mkr), medan reserveringarna for befarade forluster
uppgick till 582 Mkr (1 121 Mkr) efter dtervinningar och upp-
losning av reserver. Vdrdefordndringen pA civertagna panter
uppgick till 198 Mkr (780 Mkr).

KreditforlustnivAn sjonk titl 0,52 procent (1,56 procent).

$tryckeltal kvartalsvis
4/96 3/e6 2/96 L/96 4/e5

Riintabi l i tet pi eget kapital,  % 26,3 26,7 18,4 2i,3 14,2
Avkastning p6 totalt  kapital,  % 1,07 I ,27 1,01 1,02 1,09
l,rKtal fore forluster I ,57 I,97 1,79 1,90 1,83

/K-tal efterforluster 1,53 1,67 1,51 1,56 I,54
Kreditforlustniv6, yo 0,I1 0,61 0,66 0,69 0,64
Andel osdkra fordringar, Yo 1 ,80 I,B7 2,26 2,36 2,68
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Koncernens kreditPortf iilj
fcirdelad p6 branscher

Hush6l l  16%

Offentlig
forvaltning 9%

Ovrig tjanste-och
industriverksamhet 30%

Banker 29%

Fastighetsfdrvaltning 10%

Finans och forsiikring 670

1996

Mkr

S-E-Bankens totala krediiportfolj okade med 20 procent till 461 miljarder kronor vid erets

slut. De storsta {drandringarna i fdrdelningen av engagemangen har skett inom offentlig for

valtning, som okat med cirka 35 procent, och fastighets{drvaltning, som minskat med cirka

5 procent.

Minskad kundkoncentration

Under 1996 hade banken fyra engagemang, som oversteg 10

procent av kapitalbasen (vilket vid utgAngen av 7996 motsva-

rade 3 504 Mkr). UtlAningen till dessa bolag uppgick sam-

maniagt till 19,8 miljarder kronor' ForegAende Ar fanns fem

kundengagemang som vart och ett oversteg 10 procent av

koncernens kapitalbas.

[Vlinskad volyrn problernkrediter

Koncernens osdkra och rdntenedsatta fordringar minskade

med 18 procent till 8 986 Mkr. Netto, dvs efter reserv for befa-

rade kreditfcirluster, minskade problemkrediterna med 25

procent till 4 958 Mkr. Andelen osdkra fordringar minskade

ddrmed frin2,68 till 1,80 (se vidare not 41).

Utover reserven for befarade kreditforluster inom balans-

rlikningen har banken reserver for utombalansPoster och ldn-

derrisker. Den samlade bilden av bankens reserver framgdr

av nedanstAende tabell:

Reserver
1995

Mkr

Reserv f or bef arade kreditforluster 4 028 A  a ) q

Reserv for utombalansPoster 170 2 345.

Reserv for liinderrisker
4 566 7 L76

" Med divarande redovisningsprincip

Den sdrskilda reserven for utombalansposter minskade bl a i

samband med fortidsiniosen av swapkontrakt relaterade till

Luxonen.
Minskningen av reserven for liinderrisker forklaras delvis

av en upplcisning med 100 Mkr.

506

,. 
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Osdkra fordringar fiirdelade per bransch (nettosiffror)

Bransch 1996 1995

Mkr Procent Mkr Procent

Fasti ghetsf orvaltnin g 2131 44 3 907 61

Finans och forsiikring 37r 8 725 11

Handel, hotell och restaurang

Transport 204 4 246

Ovrig serviceverksamhet 577 12 626 10

Byggnadsindustn 1 1 0  2

Tillverkningsindustri 60 1 66 1

647 13 3s8 5

Ovrigt 588 12 302

4 853 100 6 429 100

B9

Hushil l

Overtagen egendom
1996
Mkr

Byggnader och mark 148 13 455

Aktier och andelar 1 809 2 612

I 957 16 067

Den kraftiga fordndringen for overtagna fastigheter fcirklaras

helt av avskiliandet av fastighetsbolaget Diligentia. De aktie-

panter med mera som tidigare ingick i Diligeniia har fcirts

over till banken och fcirvaltas nu av SEB Invest'

l-edande P& derivat

S-E-Bankskoncernen intar en ledande roll pA den nordiska

derivatmarknaden, en foljd av bankens traditionellt starka

stdllning bland de stora exportinriktade foretagen i Norden'

Derivatinstrumenten utnyttjas sAviil i kundaffdrerna som f<ir

riskhantering och positionstagande inom bankens egen ba-

lansrAkning. Derivatinstrumenten indelas traditionellt i tre

huvudgrupper - terminer, swappar och optioner, som kan

varieras och kombineras pA mAnga olika sdtt. For beskriv-

ning av riskbedtimning och riskkontroll, se sidan 38.

Vid utgAngen av 1996 uppgick det nominella vdrdet av

derivatkontrakten till 4 175 miljarder kronor, en <ikning med '

13 procent jdmfort med drsskiftet 1'995/96 (3 707 miljarder)'

Motpartsrisken pA denna kontraktsvolym uppgick till 61'3

miljarder kronor (69,4 miljarder), varav en vdxande andel iir

foremAl for netting. I relation till det nominella beloppet

utgor motpartsrisken 1,5 procent (1,9 procent).

1995
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Produkter

Totalt l/indre dn 1 6r

Kontraktsbelopp, miljarder kr
Aterst6ende lciptid

r-5 ar Mer an 5 ar Mindre dn 1 iir

Kreditriskbelopp, miljarder kr
Aterst6ende lopiid

1-5 6r IVer an 5 6rTotalt

2 734 z  3 r  / 2 r 7 24,9 23,2
0 3 l 18,646 35,2 13,2 1 4

n 10,81 ,0I 25 7730ptioner 0 , 1
E6rshandlade

Terminer och oPtioner 259 0,20 ,2

Summa 4 t7s 3 490 635 6 1 , 3 37,4 20.4

labellen visar att tyngdpunkten for koncernens derivatengagemang ligger pi kontrakt med kort aterstiende ldptid, vilka i sin tur domtneras av valutaterminer. De langsta
kontrakten, med mer an fem 6r i Sterstaende loptid, omfattar framfor allt ranteswappar, som svarar f6r i stort sett hela motpartsrisken r dessa kontrakt.

Motpartriskvdrdem fiirdelade pi nnotpartskategorier,

3,5

irotpartsklass

mriljander kronor
Totalt 7 Ar l -5 ir 5 6 r

61,3 37,4 20,4 3 ,5

Bland motparterna dominerar OECD-stater, svenska kom-
muner och centralbanker (grupp A) samt banker och andra
finansiella institutioner som stAr under finansiell tillsyn i sina
respektive hemliinder (grupp B). Kreditrisken pA civriga kun-
der (grupp C) svarar for endast 14 procent av den totala mot-
partsrisken. Ddrav har tre fjdrdedelar en Aterstdende loptid
kortare;in ett Ar.

Vdrdepappersportfiiljer
lE-Bankskoncernens trading- och likviditetsportfoljer hade
rid utgingen av 1,996 ett aktuellt marknadsvdrde pA 68 298
Mk (48 179 Mkr). Innehaven i dessa portfoljer, som frAn och
med 1996 klassificeras som finansiella omsiittningstillgAngar,
ir marknadsvdrderade. Summan av mellanskillnaden for de
innehav av rdntebdrande vdrdepapper ddr bokfort vdrde
tiverstiger det belopp som skall infrias pd fcirfallodagen dr for
Koncernen 155 Mkr och fcir moderbolaget 152 Mkr.

Motsvarande mellanskillnad for de innehav av rdntebd-
rande vdrdepapper ddr bokfcirt viirde understiger det belopp
som skail infrias pd forfallodagen dr fcir koncernen 2 421 Mkr
och for moderb olaget 2544 Mkr.

. 
Portfciljerna bestAr av vArdepapper, i svenska kronor och

oe viktigaste utldndska valutorna, som omedelbart gAr att om-
sdtta. Ddrrned utgcir de ett viktigt inslag i bankens strdvan att

alltid hAlla likviditeten pA en sAdan niv6 att det alltid finns
tillrdckliga medel for att betala idn pA forfallodagen, tillgodo-
se kundernas kreditbehov samt ha en hog beredskap for den
egna lcipande verksamheten.

Fcir investmentportfoljen - ldngsiktiga innehav klassifice-
rade som anldggningstiltgdngar - uppgick anskaffningsvdr-
det tiil 8 692Mkr. Se vidare Redovisningsprinciper, sidan 40
samt not 20.

Ordlista
Derizsat - finansiella instrument hdriedda (deriverade) frAn det
underliggande viirdet pd rdntor, valutakurser och vdrdepapper.
Termin/terminskontrakt - avtal om kop eiler forsiiljning av en
tillgAng, ddrr leverans och pris sker vid ett bestiimt datum i
framtiden. I Sverige gdller terminshandeln frdmst valutor och
rdntor.

Sztap -byte av betaifloden, t ex i form av nettot pA fasta riinte-

strommar mot rorliga e1ler en valuta mot en annan.

Option - en rAttighet, men inte en skyldighet, att kopa eller sdl-
ja ett visst underliggande instrument. Priset for en option kan
dArmed liknas vid en fdrsdkringspremie.

Nominellt oiirile - bruttoomsAttningen for det underliggande

viirdet av tillgAngarna i ett derivatkontrakt.

Motparts- eller kreditrisk - den fordran banken skulle ha pd
kunderna/motparterna om samtliga kontrakt, uttryckta som
nuvdrdet av framtida betalstrommar, stdngdes per bokslutsda-
gen till rAdande marknadsrdntol, valutakurser och bcjrsnote-
ringar.

0,20,31 ?i R

2 qI P  ?29,650,8

O A1 , 86 ,58 ,7
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Rentekanslighet
Under 1996 foll de ldnga rdntorna i Sverige med over 2 pro-

centenheter medan de korta rdntorna sjonk med 3,75 procent-

enheter. De sjunkande rdntorna hade en positiv effekt pd vdr-

det av bankens trading- och investmentportfolj, ddr stora

delar av innehavet loper med fast rAnta.

SKULDER OCFI EGET KAPITAL

0kad inlaning

Inliningen frAn allmdnheten cjkade med 14 procent till 152 mil-

jarder och svarade ddrmed ftir ndrmare 30 procent av koncer-

nens totala skulder. Detta dr positivt eftersom stabila finansi-

eringskdllor som intAning, eget kapital och lAngfristig upplAning

minskar beroendet av kortfristig upplAning' For S-E-Banks-

koncernen skall den kortfristiga upplAningen inte civerstiga

25 procent av den totala finansieringen. 1996 var andelen -

internt bendmnd "core gap" - 22 procent.

upplining

Utover inlAningen frAn allmdnheten finansierar sig

S-E-Banken genom ldn frin svenska och utldndska finansin-

stitut samt genom emissioner av penningmarknadsinstru-

ment, obligationsldn och forlagslAn. Av dessa finansierings-

former intar forlagslAn i utldndsk valuta, och specielit eviga

sAdana, en siirstiillning.

Under 1996 emitterade banken sju eviga forlagslAn i utldndsk

valuta till ett motvdrde av cirka 5,2 miljarder kronor' Emis-

sionerna gjordes i Europa, Sydostasien, Japan och i USA, ddr

ndstan hiilften av emissionerna placerats.

Att banken valt att emittera forlagsldn i utliindsk valuta

beror pA att det i princip iir det enda siitt pd vilket valutaex-

poneringen i kapitalbasen kan siikras. Eviga fcirlagslAn har

dessutom den f<irdelen att de till skillnad mot tidsbundna lAn

fdr medrdknas fullt ut i kapitalbasen dnda till inlosen'

Koncernens inlAning frAn allmanheten
fordelad pd kundgruPPer

Foretag m fl 66 %

Den totala inleningen uppgickiill 152 miljarder kronorvid 6rets slut, en okning med l4
procent.

Rdntebindningstider
<3m 3-6m 6-12m 1-3 ir 3-5 6r >5ir Totalt

86 863 6 649 I  156 3 292 4 257 890 103 107
Placerat hos banker

22 382 21 59r 48 944 26 977 2 9 2 2 251 352
UtlAning l28 536

21 830 3974 5 249 32 402 10 141 3 394 16 990
Trading- och investmentPortf olj

56 927 t52 720 54 739 31 356 r19 r79
0vriga -169 787 -6 176

237 358 96 114 38 s52 550 628
67 442 26229 84 923Summa tillg6ngar

8 285 5 735 3 814 3 926 769 123 585
101 056Skulder till kreditinstltul

r 674 462 i  618 t5r 929
lnl6ning r48 147

32 273 7 269 20 505 29 375 27 332 9 077 125 831
Upplining

42 478 142 743 44 150 24 823 r27 983
Ovriea skulder t2 969

0 0 0 0 2i 300 21 300
Eget kapital

30 197 69 180 r77 550 76 012 55 993 550 628
Summa skulder och eget kaPital 141 696

74 254 3 968 -r5 743 -59 808 -20 102 t7 43r
Riintekiinslighet netto

Kumulativ riintekdnslighet 74 254 78 222 62 479 2 671 -L7 431

Tabellengerenbverbl icksbi ldavhurkoncernensrzinteriskerfordeladesigden31 december1996.Dennabildkansnabbtfordndras Vidutgingenav1996skulleenfdran-

dring med en procentenhet av de svenska marknadsriintorna innebara att marknadsviirdet pi bankens rdntekdnsliga positioner okade/minskade med cirka 900 Mkr' Diirmed

var risken i svenska kronor lagre iin vid utgErngen av 1gg5. For koncernens samlade posiiioner i kronor och valuta skulle en procentenhets foriindring av marknadsrantan

innebdra en okning/minskning med cirka 1,9 millarder p6 marknadsv?irdet'

a..----l6l 
'KANDTNA'TSKA ENSKTLDA BANKEN



FINANSILLL KONCERNOVERSIKT

Koncernens kapitaltiickning
1 993-1 996, procent

,l_-_x-
93

* Kapjtaltackningsgrad
Primarkapitalrelation

KAFITALTA,CKI,IINt; OCH gATiXS

Fortsatt stark kapitalsituation
Koncernens kapitalbas minskade med 7 procent till 35 miljar-
der kronor. Samtidigt steg den riskvdgda volymen med
12 procent till277 miljarder. DArmed minskade kapitaltack-
ningsgraden tlIl"l2,7 procent (75,2 procent), medan primdr-
kapitalrelationen sjonk till 6,9 procent (9,6 procent). Ned-
gdngen beror friimst pd att utdelningen av Diligentia minskat
koncernens eget kapital med 7 miljarder kronor. Till en del be-
ror fordndringen ocksii pA de nya regler som innebdr att
kapitalkraven frdn och med 1996 inte endast omfattar kredit-
risker utan dven marknadsrisker, dvs rdnte-, valuta- och aktie-
kursrisker.

Ytterligare upplysningar om kapitaltiickning och kapital-
bas ldmnas i not 45.

Positiva signaler frin ratinginstitut
Bankens forbiittrade riskhanteringssystem och stiirkta finan-
siella stdllning ledde under iret till att de internationella
ratinginstituten Moody's och Standard & Poor's Andrade
sina utsikter fcjr banken frdn stabil till positiv. Moody's rating
av S-E-Banken lAg under 1,996 pA A2 for lAnga och P-1 fcir
kortfristiga lAn. Bankens kreditbefyg hos Standard & Poor's
var liksom tidigare A- for ldnga och A-2 for torta lAn.

Ordlista
Primiirkapitalrelation -Beskattat eget kapital, med avdrag ftir

eventuell goodwill, i relation till riskviigd volym.

Kapitaltiickningsgrad - Beskattat eget kapital plus frirlagsldn

mm (s k supplementiirkapital) som godkiints av Finansinspek-

tionen i relation till de riskvdgda tillgAngarna.

Riskaiigda tillgdngar - Koncernens tillgdngar (utlAning, andra

fordringar och placeringar) i och utanfor balansriikningen, risk-

viktade efter motparten i affiiren, enligt siirskilda regler.

t;
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Koncernens balansstruktur
Medeltal, miljarder kronor

96 95

Skulder

* Skulderkreditinstitut
- Inl6ning allmanheten
.* Emitteradevardepapper
- Marknadsviirde derivat
* Ovriga skulder

Eget kapital

100

* Utl6ning kreditinstitut
- Uflaning allmdnheten
* Innehav viirdepapper
* l\4arknadsvarde derivat
* ovriga placeringar

95 96

Til lgdngar

il:XggPCiltiii::-ri OCFI i':lSKKCIf\iT €tl-L

En banks lonsamhet dr beroende av dess formAga att hantera

risker av olika slag, frdmst kredit- och andra motPartsrisker,

men ocksa marknadsrisker (rante-, valuta- och aktiekursris-

ker), likviditetsrisker samt oPerationella och legala risker.

Hul.uddelen av dessa risker, framfor allt kredit- och mark-

nadsrisker, tar banken pA sig som en integrerad del av affiirs-

utbytet med kunderna. Dessa affdrer - sAvAl i som utanfor

balansrdkningen - dr sAledes en del av den ordinarie verk-

samheten.
Under 1996 genomfordes ett antal Atgdrder for att ytterli-

gare forbiittra bankens riskhantering, fordjupa kreditkulturen

och effektivisera beslutsprocessen.

Samordnad riskkontroll
De tidigare tvd koncernstaberna Krediter och Group Risk

Control slogs under 1996 samman till Group Risk Control &

Credits. Hiirigenom kan metodutveckling, analys, riskkon-

troll och lopande kredithantering samordnas pA ett effektivare

satt.

Inom kreditorganisationen finns nu tre overgripande kom-

mitt6er: Kreditkommitt6 International med lokala kredit-

kommitt6er for olika delar av viirlden, Kreditkommitt6
Sverige med ett antal lokaia kommitt6er for den inhemska

affdrsverksamheten och Landriskkommitt6n med ett globalt

ansvar for bedomning av kreditexponering mot olika liinder.

Kreditbeslut civer vissa nivAer hdnskjuts till styrelsen

eller dess kreditutskott, som ockse pA forslag av bankens
Portfolj- och Kreditpolicykommitt6 beslutar och hanterar frA-

gor rorande kreditpolicy, portfciljsammansattning och risk-

strategier avseende kundrelationer.
Ansvaret for koncernens overgripande risk-, kapital- och

likviditetsfregor ligger hos den sA kallade Asset & Liability-

kommitt6n, som ocksA dr besluts- och samrAdsorgan i frAgor

rrjrande struktur och utveckling av balansriikning och ovrig

affdrsvolym.
Bankens finansavdelning, Group teasury, har inom

ramen for den faststdllda riskpolicyn ansvar for bland annat

koncernens upplAning och placering, kapitalforsorjning och

kapitalteckning, likviditetsplanering, samordning och styr-

ning av koncernens totala affdrsvolym, uppfoljning av mark-

'-----lf 
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nadsrisker, intern rdntesdttning samt kontakter med ratingin-
stitut, analytiker och institutionella placerare.

Ailtrnen sof istikerad niskmdtning
Sedan senare delen av 'l,994har inom banken utvecklats
avancerade metoder och modeller for att mdta olika risker.
Syftet med detta arbete har varit

n att fcirse affdrssidan med hjdlpmedel for att bdttre kunna
kvantifiera risk och ddrigenom fA ett bdttre underlag for
affiirs- och lcinsamhetsbedomningar

o att med kvantitativa metoder analysera och kontrollera den
totala risknivdn i bankgruppen

e att faststdlla behovet av riskkapital och dess fordeining pA
organisatoriska enheter utifrAn faktisk risk

o att mdta lonsamhet med hiinsyn till faktisk risk for bank-
gruppen som helhet och fcir olika organisatoriska delar
diirav.

Arbetet utgAr fr6n den metod for att mdta marknadsris-
ker som pA bankmarknaden i allmiinhet kallas Value at Risk.
Metoden innebiir i korthet att man utifrAn historiska sam-
band med stafistiska metoder bedomer den sannolikt mest
ofordelaktiga vdrdefcjriindringen som bankens tillgAngar
eller skulder kan komma att utsiittas for.

Samtidigt har banken utvecklat liknande metoder fcir att
kvantifiera motpartsrisk (kreditrisk). Bankens ambitioner
inbegriper ocksA en kombinerad mdtning av bAde marknads-
och motpartsrisk i ett gemensamt riskmitt, Capital at Risk
eller riskkapitalbehov.

Kvantifieringen av marknads- och motPartsrisker omfat-
tar samtliga i bankens balansrdkning ingiende tillgAngar och
skulder jiimte alla utombalansposter, till exempel derivat av
olika slag.

utvecklingen unden tr996
Ett av de forsta stegen i anpassningen av koncernens verk-
samhet till de nya metoderna fcir riskhantering, var att under
1996 genomfcira ett omfattande arbete med riskklassificering
avseende juridiska motparter (fciretag och banker).

Under verksamhetsAret genomfordes ocks6 lopande ana-
iyser av riskkapitalbehovet pd portfoljnivd och for hela bank-
gruppen. Olika pilotprojekt under 1996 f6r att miita riskkapi-
talbehovet pA transaktionsnivA avseende sdviil marknadsrisk
som motpartsrisk har givit positiva resultat.

De analyser som gjorts under 1996 visar att marknadsrisk
utg<ir cirka en femtedel och motpartsrisk fyra femtedelar av
den sammanlagda risken i bankgruppen.
Operationella risker av olika slag kontrolleras genom tradi-
tionella metoder och kan inte heller kvantifieras pA samma

sdtt som marknads- eller motpartsrisk. Inom detta omrAde iir
affiirsledningarna ansvariga for att det finns tillrAckligt effek-

tiva interna kontrollsystem med hiinsyn till risknivdn inom
de olika verksamheterna och mot bakgrund av faststiillda
policies och instruktioner. Den koncernovergripande over-
vakningen Avilar Group Risk Control som inom detta omr6-
de skali ta initiativ avseende samordning av riskkontroll som
bercir flera enheter inom bankgruppen.

Gnansknir,lg av lrlew York-filialen
Under hosten 1996 genomforde S-E-Banken en intern gransk-
ning av vissa transaktioner med anknytning till bankens
verksamhet i New York under Aren 1992-94. Granskningen
visade att resultatet flyttats i tiden eller mellan olika koncern-
enheter pA ett otillAtet sdtt. Affiirerna dsamkade inte banken
ndgra direkta forluster och inga kunder var involverade. Inga
anstiillda har sAvitt utredningen visar haft nAgon ekonomisk
vinning av transaktionerna.

Mot bakgrund av den information banken ldmnat til
vederbcirande myndigheter om hdndels erna 1,992-94 och till
foljd av en allmdnt skiirpt kontroll frdn tilisynsmyndigheter-
nas sida har New York-filialens verksamhet efter 1994vafit
foremdl for fordjupad granskning under vintern 1,996-97.

!

I
I

e

,'* f rg



REDOVtSIit:\iGSn RiliclPEli

Arsredovisnir-rgen dr upprhttad enligt Finansinspektionens

t'rireskrifter.

Den 1 januari 1996 trddde n;i lagstiftning och nya fcire-

skrifter om Srsredovisning i kreditinstitut och vdrdepappers-

bolag i kraft. De syftar till en EU-anpassning av de svenska

bankernas drsredovisningar" Foriindringen irrnebdr dels att

nva vdrderingsregler:illdmpas dels att resultat- och balans-

riikningen fdr en ny uppstdllningsform.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen upprAttas enligt Redovisningsrddets

rekommendation-

S-E-Bankskoncernen om{attar Skandinaviska Enskilcla

Eanken och de bolag i vilka banken direkt eller indirekt har

mer in 5t) procent av aktiernas rdstvArde. i kr:ncernredovis-

ningen ingir ej bolag som banken ovefiagit fcir skvddande av

lordran om dessa har avvikande verksamhet eller dr planera-

de att ftirsAljas inom kort tid. Lir"iorsdkdngsaktiebolaget

S-E-Banken Ftirs;ikring kor-rsolideras ej di det ir ett omsesi-

digt idrsiikringsboiag.

Koncernredovisningen uppr.ittas eniigt forvirvsmeto-

den. Det inneb;ir att bokfrirda virden pd aktier i dotterbolag

elirnineras mot dei kapitai i dotterbolagen som fanns ndr de

f<irvArvades. Ett dotterbolags bidrag till koncerr-rens egei

kapital ir sdledes endast sAdant kapiial som skapats efter for-

virvet. Obeskattade reserver har i forvirvskalkylen for sven-

ska bolag belastats med 28 procer.rt laient skatteskuld samt i

utl:indska bolag med respektive iands giiilande skattesats'

Pantbolag som lr inLressebolag konsolideras ej eiterson

de ir vdrderade som oms;ittningstillgiirgar.

Obeskattade reserver deias upp i latent skatteskuld och

bundet eget kapital. Fordndring av iate*t skatteskuld pd

grund av fdrindringar av obeskattade reserver redol'isas

separat uncler latent skatt i koncernresultatrdkningen.

De overvirden sorn uppstir vid forvirv av aktier i dotter-

bolag forclelas pi tillgangarna i respektive bolag. Overskju-

tande del red.ovisas som goodr,r'ill, r'ilken ar.'skrivs pi tio ir.

Resultaiet i bolag so:n s6lts eller kopts under iret konso-

licleras endast fcir den period som S-E-Bankskoncernen har

iigt, direkt eller indirekt, mer dn 50 procent av aktiernas rcist-

virde"

Diligentia som avskiljdes i september 1996 har inte kon-

solitlerats uuder ndgon del ari iret i enlighet med Finansin-

spektionens anvisningar'.

Resultat- och balansrdkningar for dotterbolag i utlandet

som upprdttats enligt den redovisningspraxis som gdlier for

respektive land, har vid konsolideringen i S-E-Bankskoncer-

nen anpassats till moderbolagets principer.

Vid omriikning till svenska kronor av boksiuten fdr doi-

terbolagen i utlandet anvAnds dagsktusmetoden.

Eftersom balans- och resultatrdkningarnas olika poster

ornriknas med skilda kurser uppkomrner omrAkningsdiffe-

renser. Dessa ingdr ej i koncernens resr-rltat utan tfirs direkt

till eget kapitai r-rch filrdelas pi bundna och fria resert'er. Sont

omrdkningsdifferens redovisas ocksi kurspiverkan pd, kapi-

ialet i uilAndsk valuta i dotterbolagen.

Valutavirdering

Tillgingar och skulder i utldndska valutor viirderas till

baiansdagens stdngningskurs. Skulder i utliindsk valuta i

moderbolaget som avser sdkring av dotterboiagsaktier, vdr-

deras till anskaffningskursen i moderbolaget.

Klassificering av finansiella tillgAngar

Som finansiella anldggningstillgingar klassificeras lineford-

ringar och v;irdepapper fcir vilka det finns en dokumenterad

avsikt och fcirmiga ait inneha till forfall eller pi ling sikt.

Ovriga fordringar, finansiella tillg6ngar som overtagits

frir skyddande av fordran, vdrdepapper som ej dr avsedda

frir stadigvarande bruk samt derivatinslrument kiassificeras

som omsdtfningstillgingar.

Vdrderingsregler

I normalfallet vhrderas finansiella anl;iggningstillgingar till

anskaffningsvirde och omsittningstillgingar enligt ldgsta

virdets priacip. Overlitbara vdrdepapper och derivat som dr

omsittningstillgingar fir dock virderas tili marknadsvdrde

om den principen vdljs. S-E-Bankskoncernen har valt mark-

nadsvdrderingsprincipen fcir dessa tillgdngar.

Linefordringar, som 6r klassificerade som anleiggnings-

tiltgingar, redovisas i balansrdkningen efter avdrag for kon-

staterade och befarade kreditforluster.

Konsfaterade fcirluster ir sidana som bedomts vara

beloppsmissigi siutgiltigt fastsiiillda i ex i konkurs, genom att

ackordsfrirslag antagits eller fordran eftergivits Pa annat satt.

Med befarade krediiforluster avses skilinaden meilan

kreditbeloppet och vad som berdknas inflyta med hdnsyn till

kredittagarens iierbetainingsformiga och sdkerhetens virde,

Nedskrivning gors om
. rintor/amortering ir f<irfallna till betalning sedan mer An

60 dagar eller andra omstdndigheter medftir osikerhet om

kreditens aterbetalning, och
. krediitagarens dterbetainingsformdga ej bedoms kunna for-

biitras tillriickligt, samt
. sAkerhetens vdrde inte tdcker kreditbeloppet, och en fcirlust

bedcims sannolik

LAnefordringar klassi{iceras som osdkra om ovanstdende kri-

terier dr uppfyllda eller om andra omstdndigheter medfor

osdkerhet om deras vdrde. I siirskild not limrras uppgift om

osdkra fordringar. I de fall dessa krediter bedtirnts innebdra

fcirlustrisk har avsdttning for befarad kreditforlust skett' Det

kvarsidende treloppet avseende osdkra fordringar dr sAledes

ej uttrvck for ftirlusirisker i utldningsportfolien. Uppgift lAm-

nas vidare cm omlatlningen rAntenedsatta krediter, d v s kredi-

ter for vilka rinteanstind eller rinteeftergi{ter i de tuspmng-

ligen g;iliande iAnevillkoren limnais, saml om miuka lin.

J----.-.--..1
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Rdntenedsatta och n"rjuka ldl 6r inte att beirakta som osikra

utan skall enbart beckimas utifriin deras ldgre avkastning.

Humvida en rhntenedsatt kreclit ar osiiker bedoms i enlighet

med ovanstier-rde nedskrivningsregler.

Panter, inklusive overtagna anliggningsiillgingar, vdrderas

som omsettningstiilg6ngar. Fastigheter som eivertagits vdrde-

ras utifriin ett 16ngsiktigt perspektiv med avsikten att forsiilia

dessa fastigheter vid en senare liimplig tidpunkt.

Vdrderingen gors genom en individuell beriikni:"rg av tio

6rs framtida driftnetton samt restvirdet vid periodens slut. I

driftnettot baseras aila ingiende vArden fdr hyresutveckling.

driftkostnadel, vakansgrader etc pi faktiska forhdllanden

och tillgdnglig marknadsinformation. De berAknade dri{tnet-

tona samt restvdrdet diskonteras fili balansdagen med l6ng-

siktig kalkylrrinta pd 8 proceni.

For fastighetsvirderingar anlitas extern expertis. Over-

tagna panter, exklusive fastigheter, redovisas i enlighet med

karaktdren pi tillgingen. Ar tillgingen bcirsnoterad anvdnds

detta vdrde som marknadsvdrde. I andra fall, till exempel vid

civertagna ej noterade aktier, fAr analogiberAkningar goras.

Rdntebiirande viirdepapper, det vill sdga innehav av obliga-

tioner och ovriga rintebdrande viirdepapper, klassificeras

antingen som ani;iggningstiltgang eller omsdttningstillging.

Dessa si kallade fastforrdntande tillgingar periodiseras till

tiver- eller underkurs over instrumentets loptid. Den effekti

va rdntan dr den rdntesats som kan berdknas sA att diskonte-

rat nuvdrde av instrumentets kommande betalningsstrbm-

mar blir det ursprungliga anskaffningsvdrdet- Det bokftirda

anska{fningsvirdet forAndras dirmed lopande och utgor ett

sA kallat uppiupet anskaffningsvhrde. De omsdttningsklassi-

ficerade rhntebdrande vdrdepapperna som dr civeriitbara

vdrderas till marknadsv;irde. Marknadsveirdet utgcirs av

noterat v;irde pA balansdagen. Vid v:irderingen uppkomna

orealiserade vinster netto efter skatt fcirs i redovisningen av

det egna kapitalet till fond fcir orealiserade vinster.

Overl6tbara vArdepapper som inte dr rdntebdrande men klas-

sificerade som omsdttningstillgAngar virderas likaledes till

marknadsvirde och avsittning gcirs till fond fcjr orealiserade

vinster nir detta iir tilliimpligt.

Innehav av egna aktier som finns vid bokslutslillldllet till

foijd av bankens agerande som market maker i dessa papper

l'drderas till 0. Marknadsviirdet var dock 120 Mkr.

Derivatkontrakt i vilka iiven inkluderas valutaterminer

marknadsvdrderas. Positiva stlingningsresultat balanseras

som rivriga tillgAngar samtidigt som negativa stiingningsre-

sultat balanseras pd skuldsidan.

Marknadsviirdena erhiills genom att de metoder som

marknaden anvdnder for respektive instrument anvdnds vid

berhkningen av ett stingningsvirde. Fcir linjdra instrument

innebir detta att framtida floden i instrumenien diskonteras

till balansdagen efter relevani avkastningskurva.

Sdkri:-rgsredovisning av finansiella tillgA:-rgar och skr.rlder

som sdkras mot varandra virderas till samma vArderings-

princip oavsett om grundregeln Jtir de biigge dr olika.
Forutsdttningar for sdkringsredovisning ir att positioner.r

Ar exponerad mot en r;irtelaktiekurs/rivarupris- eller valu-

takursrisk. Den skyddande och den sAkrade posifionelr ir

individuellt eiler gruppvis identifierade.

Materlella anlEggningsti!lgingar

Inventarier tas upp till anskaffningsv;irdet och skrivs ar.

enligt plan. Skillnaden nlellan planenliga och skattemdssiga

avskrivningar fors till en civeravskrivningsreselv.

Leasingobjekt tas upp till anskaffningsvdrdet ocir

avskrivningar gcirs enligt en annuitetsmodell som baseras pi

ett erfarenhetsm;issigt, fcirsiktigt beriknat restvdrde vid

avtalsperiodens slut. For leasingobjekt som inte kan omsittas

pA en fungerande mark:rad dr det planenliga restvirdet noil

vid avtalsperiodens slut.

Fastigheter som ilnehas for eget bruk tas upp ti1} anskaff-

ningsvirdet och skrir.s av med skattemissigt hogsta medgiv-

na procentsatser.

Ldnderrisker

Av*ittningar fcir ldnderrisker gors med det belopp som erford-

ras i enlighet med vArdedng av tillgi.ngarna till marknads-

vdrde.

Latent skatteskuld

Koncernens latenta skatteskuld har beriknats med 28 pro-

cent skatt i Sverige och respektive lands skattesats for utldnd-

ska bolag.

Provisionskostnader

Definieras som kostnader fcir kopta tjdnster viika dr relatera-

de till erhillandet av en provisionsintikt. Kostnaderna rndste

vara fcirenad med intikten, dock inte ncidv;inciigtvis inom

samma redovisningsperiod, samt vara transakfionsbaserad,

d v s rorlig.

Ovriga kostnader

Definieras som kopta tj;inster som ej kan relateras till provi

sioner, egen personal eller egna fastigheter.

Pensioner
Enligt gAllande foreskrifter redovisas kalkylmiissiga pen-
sionskostnader som personalkostnader i resultatrikningen.
Denna kalkylmiissiga pensionskostnad Aterfcirs bland bok-
slutsdispositioner.

Moderbolaget gottgors for utbetalda pensioner av pen-
sionsstiftelserna om deras stdllning sA medger. Uibetalda
pensioner och gottgcirelse ur pensionsstiftelsema redovisas

. .1  4 '
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likaledes som bokslutsdispositioner.

Skatter
I posten skatter i resultatriikningen redovisas beddmd skatt i
rcirelsen. Fciriindringen av latent skatteskuld redovisas i not
15. Fastighetsskatt och siirskild l6neskatt redovisas bland
rcirelsekostnaderna.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas enbart i de juridiska enheter-
na. I moderbolaget redovisas fcirutom periodiseringsfond och
skatteutjiimningsreserv (SURV), <iveravskrivning inventarier
samt vdrderegleringskonton i utldndska filialer.

Byte av redovisningsprincip
Frdn och med ingAngen av 1995 giller den nya drsredovis-
ningslagen ftir kreditinstitut (ARKL). Som angavs redan i
1995 Ars redovisningsprincipavsnitt pAverkas bankkoncer-
nens virderingar pi ett antal poster. Den positiva effekten av
dessa poster uppgir till cirka 200 Mkr ftire skatt. Denna
effekt har inte bedomts tillriickligt stor fcir att dndra 1995 irs
jimfdrelsesiffror. Hela resultateffekten falier alltsA in &r 1996.
Fcirutom att effekten har bedomts som relativt liten har
beslutet influerats av svirighet att bediima hur klassifice-
ringsfciriindringar som ocksi piverkar virderingen fcire
ingdngen av 7996, skulle ha gjorts.

Omklassificering av 1995 Ars sifhor i fcirhAllande all1996
Ars uppstdllningsform har dock gjorts. I lAngtidsstatistiken
redovisas alltsi 1995 och 1996 enligt 1996 iirs uppstdllning
och1992,1993 och 1994 i den gamla formen. Gamla relations-
och nyckeltal kvarstAr alltsa fore 1995.

[__-___-
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Definltlomer

Placeringsrnarginal

Rintenetto i fiirhdllande till genomsnittlig balansomslutning,

d v s nettoavkastningen pi titlgdngarna.

RAntabilitet Pl eget kaPital

Arets resultat i fiirhAllalde till genomsnittligt eget kapital,

definierat som genomsnittet av beskattat eget kapital vid

irets inging samt utg6ngen av mars, juni, september och

december justerat ftir under 6ret utbetald utdelning, eventr-

ell nyemission och minoritetens andel av eget kapital'

Avkastning ?e totalt kapital

R<jrelseresultat i relation till genomsnittlig bala:rsomslutning'

YK-tal, f iire fiirluster

Summa rorelseintikter minskade med avskrivningar pA lea-

singobjekt, dividerat med summa kostnader fore kreditfdr-

luster minskade med avskrivningar pd leasingobjekt'

l/X'tal, efter f6rluster

Summa rorelseint;ikter minskade med avskrivningar pi lea-

singobjekt, dividerat med summa kostnader efter kreditfor-

luster minskade med avskrivningar pi leasingobjekt'

Riirelseresultat per aktie efter schabloaskatt

Rdrelseresultat efter schablonskatt (28 procent) dividerat

med antalet aktier vid irets slut efter full konvertering'

Arets resultat Per aktie

Vinst efter dispositioner och bedcimd skatt dividerat med

antalet aktier efter full konlertering.

Justerat eget kaPital Per aktie

Eget kapital enligt balansrikningen, samt kapitaldelen av

eventuella civervdrden i innehav av rdntebdra:'rde vdrdepap-

per dividerat med antalet stamaktier vid Arets slut efter full

konvertering.

Riskv5gd votym

Det bokfiirda virdet av tillgingar i balansrlikningen och Ata-

ganden utanfor balansrdkningen vdrderas, enligt bankrorelse-

lagens regler fiir kapitaltAckning, med en schablon mots\'a-

rande den grad av kreditrisk som anses foreligga' Denna

schablon kan vara 0,2O 50 eller 100 procort av bokfdrt viirde,

beroende pA motpart och ibland beroende pA pant' Surnman

av de riskvdgda r€rdena utgor den riskr":igda volymen'

PrimErkaPitalrelation

Primiirt kapital i forhAllande till den riskvigda vclymen i och

utanfcir balansrdkningen. Det primira kapitalet bestir av det

egna kapitalet justerat enligt kapitaltdckningsreglerna'

LTEFtNl]IONEit

Xapltaltickningsgrad

Koncernens egna kapital justerat enligt kapitalthcknings-

reglerna i fiirhdllartde till clen :'iskr'6gda l'olymen. Detta tota-

ia kapital bestAr av prirnirkapital och supplementdrkapital

med avdrag f6r innehav av aktier i bolag som inte konsolide*

ras och foreslagen utdelning. Trl! supplementdrkapitalet hor

forlagslin sarnt resen er och kapitaltillskott efter regeringens

godk5nnande. Supplementdrkapitalet fir inte riknas ned tili

hcigre belopp ;in primirkapitalet.

Kredltfrirlustniv*

Kreditfcirlustr-rivin defi nieras sr:n-r kreditf cirlusier och virde-

fcirindring pii cir.ertagen egendom dividerat med ingiende

balansen for utlAning (netto), overtagen egendom samt kre-

ditgarantier.

Reserveringsgrad fiir osikra fordringar

Reserv frir befarade kreditforiuster i fcirhiilande tili osdkra

fordingar brutto.

Andel csdkra fordringar

Osiikra fordringar (netto) dividerat med utlining till allmdn-

heten (netto) samt leasingobjekt (netto).

Os6kra fordrlngar

Omfattar sedan mer 6n 60 dagar oreglerade fordringar samt

krediter ddr andra omstiindigheter medftir osdkerhet om

deras vdrde.

Alla sifferuppgifte. avser Mkr, om i*te annat anges-

Forekommande sifferuppgifter inom parentes avser 1995, om;nte annat

anges. Procentuella fbrdndri*gar avser |iimiorelser med 1995' om inte a$nai

'K-ANDrNA\ rsKA E\'KILDA o*.'".* 
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Note( sid 46-49

REs!. LTATRAKNhCAR

1996

Mkr

Moderbolaget

1995 Fdrindr

Mkr %

Resultatriikningar

1996

Mkr

l{oocernen
1995 For,ndr.

Mkr %

lnt1kter
Rdnteintiikter
Leasingint?kter
Rdntekostnader
Erh6llna utdelningar
Provisionsintdkter
Provisionskostnader
Nettoresultat av

{1 )
(2)
(3)
t4)
(5)
{6}

{7t
(8)

t6 tob

l 883
-2I 474

120

-844

J  Z t 3

545

30 524
L 773

-24 658
94

4 560
-360

3 979
I  i66

- 6 R

+6,2
- 12  q

+27,7

+ 1 ? 4  4

-17 7

22 r89
27

-16 076
424

3 976
-769

3 233
225

25 27r

-19 731
Z  L I Y

-359

4 478
215

_1 C q

-RO 1

+25,3
+ 1 1 L  ?

-?o l

+ L 7

finansiella transaktioner
iga rtirelseintikten

Summa riirelseint6kter

Kosfiader
Allmiinna administrationskostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anldggningstillgingar
0vriga rorelsekostnader

t7 814 u 478 +4,3 t3 229 L4 776 -1o.5

t9)

(10)
(1  1 )

+ i  1  1

+10 ,5
+ 1 4  6

7 145

zoz
748

6  165

291
607

r l h q7 827 7 047

1 998 I 808
8t6 7t2

Summa kostnader fiire kreditfiirlsster

Resultat fiire kreditfiirluster

Kreditf6rluster, netto
Vdrdefci16ndring pi overtagen egendom

(121
(13)

ro 641 9 567

7 173 7 511

1 105 3245
198 780

+11 ,2

-4,5

-65,9
-14,6

8 155

5 074

885

7 063

7 713

I  Y O I

634

+15,5

-34,2

-70,1
-100,0

Riirelseresultat

Bokslutsdisposiiione r
Skatt pi 6rets resultat
Minoritetens andel

(14)
(15 )

5 870

410
-1 584

3 486

142
-i 098

1

+58,4

+188,7
+44 <

4 189 4 l l7  +1,7

755 431 +75,2
-1 200 -726 +65,3

Arets resultat 4 696 2 531 +85,5 3744 3822 -2,O

+4 
I 
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Noier sid 5G66

BALANSRAKNIN6A]T

I\4oderbolagei

1996 1995 Fbrandr

Mk Mkr dA

Balansrflknlngar
31 december

t996

Mkr

Koncernen

1995 FirtndI.

Mkr 'A

Tillgingar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Be16ningsbara statsskuldsfdrbindelser m m
Utlining till kreditinstitut
Utliining iill allrniinheten
0bligationer och andra rintebdrande

vdrdepapper
Aktier och andelar
Aktier och andelar i intresseforetag
Aktier och andelar i koncernforetag
lmmateriella anliiggningstillgingar
Materiella tillgingar
Ovriga tillgingar
Forutbetalda kostnader och upplupna inliikter

{16)
{77\
(18)
{19)

(20)
Q I \
(221
{23)
(241
Q5\
(26\
Q7l

+134,0
-26,6
+68,9
+ 1 )  Q

+ 1 1 , 3
+23,5

+156,2

-\a 6

-2?' 1

+42,3

4 836 2067
43 604 59 387
98271 58 185

251 352 222544

33 386 29993
20 066 i6 253

82 32

326 426
r0772  2372 r
74028 96241
13  905  9774

4 790 2066 +131,8
43 547 59 382 -26,7

125 560 83 781 +49,9
156 010 153 384 +1,7

33 870 30 908 +9,6
r  796 2 011 -13,3

32 32
7 429 6 860 +8,3

103 165 -37,6

439  416  +5 ,5
75 353 97 873 -23,0

12820 8762 +46,3

Summa tillgingar

Skuldef avset1aingar och eget kapital
Skulder till kreditinstttut
ln- och uppl6ning tr6n allmdnheten
Emitterade verdepapper m m
Ovriga skulder

550 628 518 623

t28)
t29\

i30)
(31)
t32)

123 585
151 929
_tuo doo

7t2 217
1 3  1 1 5

99 165
133 606
106 669
126 694

9 898

+6,2

+24,6
L t  <  I

+ O 2

-11  A

46L749 4457N +3,6

i31 905 i1 l  720 +18, i
148 350 i30 600 +13,6
40 039 46 305 -13,5

93 i28 111 955 -16,8

10 897 7 827 +39,2
Upplupna kostnader och fo4!99lda'ntallg

Summa skulder

AvsEttningar

lfterstillda skulder

Minoritetsintressen

Obeskattade resenter

Egetkapital
Aktiekapital
Andra fonder
Balanserad vinst eller forlust
Arets resultat

22

t33)

{34)

(35)

5077L2 476032

2 651 I 980

18 965 16 020

+6,7

+33,9

+18,4

-100,0

424319 4A84O7 +3,9

47t 36

18 3/tO 15 335 +19,6

3 039 2 350 +29,3

527Q 5270
5624 420L +33,9

942 6279 *B5,0

3 744 3 822 -2,0

S  l I V

l i  635
-301

4 bvb

5 274
9 740
7 028
2 531

+19 ,5

+85,5

Summa eget kaPital

Summa skulder, avsiittningar och eget kapital

Flir egna skulder st$llda sHkerheter
thri ga stiitlda sakerheter
Ansvarsfiirbindelser
Ataganden

(36) 21 300 24 569

550 628 518 623

50 932 32 605
13 111 7 540
49 640 33 290

113 819 64 609

-13,3

+6,2

+56,2
+73,9
+49,1
+76,1

15 580 19 572 -20,4

461 749 445 7O0 +3,6

50 864 31 351 +62,2
2923

48 026 34 636 +38,7
7L 854 59 O83 +2L,6

(37)
(38)
(39)
(40)

SKANDINAV:5KA ENSxlt-O.l rlxxrN 
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XKK
ESP
FIM
FRF
GBP

AUD
BEF
BRL
CHF
DEM

Valutakoder
Foljande internationeila valutakoder anvdnds:

austraiiska doilar
beigiska francs
brasilianska reales
schweizer{rancs
tyska mark

tr. Rdntelntdkter

danska kronor
spanska pesetas
finska marl<
franska francs
engelska pund

Koncernen

1996 i995

Moderbolagel

1996 i995

Utl6ning till kreditinstitut
Ut{ining till allmdnheten
Rdntebiirande

virr lpnennarl l

Ovriga rdnteintdkter

3 116 1 702 4 558 2 938
t9249 21439 1225r Is086

5 645 7 279
756 104

5 030
350

I  U 3 l

i90

1J varav omsittnings-
klassificerade

Rdnteintdkter fi6n
koncernforetag

28766 30524 22189 25271

5 i95 4 580

1 955 3 595

Lopande rdntekonsekvenser av derivat ddr s6dana forekommer redovi-
sas bland rdntor och inte bland nettoresultat finansiella transaktioaer.

Medelrdntan pi utlining
tiil al{manheten

2. Leasingintdkter

8,14% 9,4Q8/o 7,I7Yo 8,66%

Koncernen Moderbolaget

1996 1395 1996 t995

Leasingintdkter
Leasingavskrivningar

enligt pian

i 883 1 773

-1 599 -1 353

L I

284 420

3. R6ntekostnader
Koncernen Moderbolaget

1996 i995 :996 1995

Skulder tili kreditinstitut
In- och upplining lrdn

alimiinheten
Rdntebdrande vdrdepapper
Efterstdllda skulder
Ovriga riintekostnader

4 676 5 139 5 846 6 365

7 129 8 494 6947 8 49i
8 606 9 2r5 2A9? 29At
7 026 I 030 | 026 1 030

37 780 165 943

Rdntekostnader avseende
koncernforetag

Medelrdntan pi inl6ning
frin allmdnheten

2L 474 2dt 658 16 076 19 731

224 769

5,00% 6,68% 4,83% 6.33%

.. 
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NOTER TILL RESLILTATRAKNINGAR

iloten tiill resultat- och balansrfltrmimgar

indiska rupier
japanska yen
luxemburgfrancs
holliindska floriner
norska kronor

REntenefio
Rdnteintdkter
Leasingintiikter
Rdntekostnader
Leasingavskrivningar

enligt plan

4. Erhdllna utdelningar

fr6n aktier/andelar {not 21) r20 94 119 87
frin koncernbolag (not 23) - - 305 ?042

1.20 94 424 2t2g

5. Provisionsintdkter

Koncernen Moderbolaget

1996 1995 1996 1995

Betalningsformedlings-
provisioner

UtlSningsprovisioner
Inl6ningsprovisioner
Garantiprovisioner
Viirdepappersprovisioner
Ovriga provisioner

5 543 4 560 3 975 3 173

6. Provisionskostnader
Koncernen Moderbolaget

1996 1995 1996 1995

Betalningsformedlings-
provisioner

Viirdepappersprovisioner
0vriga provisroner

844 360 769 359

INR
JPY
LUF
NLG
NOK

SGD
THB
USD
XEU

srngaporedollar
thailandska baht
amerikanska dollar
european currency utll

Koncefien

1996 1995

Moderbolsget

1996 1995

28766 30524 22189 2527r
1 883 1 773 27

-2t 474 -24 658 -16 076 -19 731

-l 599 -1 353 -22

7 576 6 286 6 118 5 540

Korcernen l\4oderbolaget

1996 1995 1996 1995

2034 1 727
218 313
103 106
99 127

2291 1 830
798 463

1622 1302
i68 143
103 106
99 r21

L 379 i 014
605 487

626 3r7 596 317
35 29 23 28

183 14  150 14

Under 1996 har konteringen av provisionskostnader foriindrats s6 att
fler poster kunnat bruttoredovisas. Effekten av dessa foriindringar ir att
1996 6rs siffror inneh6ller 284 Mkr i kostnader som saknar motsvarighet
1995.



7. Nettoresuttat av flnansietrla transaktloner

Realisationsresultat
noncernen

1996 i995

Moderb*laget

1996 1995

Aktier/andelar
Rdntebiirande vdrdepapper
Andra finansiella

instrument

106 47
88i 887

474 | 269

42
846

-460

47
R ? 1

r +ot

Orea!!serade viirde-
liirSndringar

513 2243

Xcnaernen

i996 1995

428 2 330

Vlod!rbolaget

1996 1995

Aktier/andelar
Rintebiirande virdepapper
Andra finansiella

instrument

-  - 114
858 816

* 1291

-106
702

1 293

924

I 889 858 1 9S3

873 918 812Valutakursfiirindringar

8. Ovriga riirelseintiikter

924

824

3275  397S  3233  4078

Koncernec Modefbolagei

1996 1995 1996 1995

Fastighetsintdkter
Driftnetto
Realisationsvinster
Ovriga intiikter

123 132

287 95
133 288

- t o
2

r b l  3?

60 154

545 1 166

9. Allmdnna administrationskostnader

225 215

Kcncernen Moderbalaget

1996 1995 1996 1995

Personatkostnader
Lokalkostnader
Datakostnader
Kontorsmateriel
Resor och replesentatlon
Porto och tele{on

5 457 4 800 4 815 4076
593 640 781 785
678 489 674 48?
i10 104 96 88
208 797 179 159
339 380 279 301

Ovriga adm kostnader 442 437 321 274

7 827 7 A47 7 t45 6 165

Personalkostnader
Koncernen Moderbolaget

t996 i995 1996 1995

LOner och arvoden
Kalkylmissiga pensions-

kosinader
Erlagda penslonspremier
Lbnebikostnader
Vinstandel
0vriga personalkostnader

3 569 3 333 3 124 2817

5457 4800 4815 4076

Pensionskostnaderna i Skandinaviska Enskilda Banken har beriiknats
enligt Finansinspektionens {oreskrifter, vilket innebiir en forsikringstek-
nlsk beriikning av pensionskostnader.
Eng6ngskostnader fcir itirtida pensioneringar pi 230 Mkr t301 Mkf)
belastar bankens Densionsstiftelser'

t70
130

1 070
282
236

T + L

73
996

256

170
48

963
282
l 1 6

t + l
A 9

1 0 t

\oT l i  T l r  r  RrSL 1 .1 . \ t  t i . \F \ l \4 . \R

Liiner och arvoden
/ ,o icPr-9 l .q ' , :" ; i t 'ageT

1995 i995 :996 i995

Slyrelser och
verkstillande direktorer 35

0wiga anstillda i Sverige 2713
Ovriga anstiilda i utlandet 79A
Avsittnin#uppicsning ii!l

semester- och dvertidsreserver 31

38  10  10
2 474 2 524 2 274

803 573 528

1 8 1 7 5

3 569 3 333 3t24 28L7

Liiner, arvoden och fiirminer
Styrelsens ordfijrande Karl-Erik Sahlberg har uppburit styrelsearvode och
J0rminer om totalt kr 819 760.

Ovriga av bolagsstimman ulsedda styrelseledamoter har erhiliit
endast av bolagsstiimman beslutat arvode.

Verkstdllande direktoren och koncernchefen Bjorn Svedberg har erhil-
lit irin och f*rminer om totalt kr 6 518 783. Svedberg ir enligt kontrakt
anstilld t o m ordinarie bolagsstdmma 1997. Forlingning av anstillning-
en kan ske med ytterligare hogst fem 3r. Alderspension utgir tidigast
Jrin 60 irs ilder med 50 procent av ldnen och irirn 65 irs ilder med
55 procent av linen" I pensionsbeloppet skall inkluderas AFP, A-lP sant
fribrev frirn tidigare anstdllning. Bankerrhar diirj2imte for sirskild pen-
sionsutfdstelse erlagt premie motsvarande fui basbelopp.

For verkstiillande ledningen i ovrigt (6 befattningshavare) giiller foljande:
Vid upps;igning av anstdllningen frin bankens sida - uppsiigningstid

12 minader - utgir ett avgingsvederlag om 12 minaders ion; for be-
fattningshavare som {yllt 50 iir och under minst 7 ir lnnehaft befattning
pi koncernledningsniva dock h6gst 24 nr6nadsl5ner. Banken iger rdtt att
frin avgingsvederlaget avrikna vad befattningshavaren erhiller i kontant
ersdttning fiin annan anstdllning eller frin egen niringsverksamhet.

Alderspension utgiir frin 65 irs ilder med 65 procent av ldnen upp
till 40 basbelopp och dalutover med 32,5 procent av ldnen. Pensionsbe-
loppen inkluderar belopp som utgir i form av AFP och ATP. Fortida pen-
sion frin tidigast 60 irrs iilder, med riti for banken respektive beJati-
ningshavaren ali pikalla anstdllningens upphtirande, uppgir till 65
procent av l6nen.

Pensionsfiirpllktelser m.m. fiir ledande befattningshavare.
For nuvarande och tidigare VD:ar, vVD:ar och styrelseledamoter specifi
ceras nedan pensionsrelaterade uppgifter.

Pensionsfiirpliktelser Koncernen Moderbolaget

Kostnad pensionsfdrsdkringspremier
Utbetald pension
Fordndring forpliktelse
16rpliktelse 1 996-1 2-31

Forpliktelserna iir tickta av pensionsstiftelserna eller av banken dgda
kapitalf orsiikrin gar.

Lin till ledande befattningshavare

Verkstdllande direktiirer
och vice verkstallande direkt6rer

Styrelser
i

3

1 1
320

i8
7

246

9

83

Medeltal befattningar
Koncernec l'lodelbotaget

t996 i995 1995 1995

Moderbolaget
Svenska dotterbolag
l.ftliindska dotterbolag

8 478 8 497 8 478 8 497
600 668
501 532

9 379 9 697 8 478 8 497

t4297 395 14208321Arbetade timmat

qK+\Dl \A* lsKA L \ ih f f ,DA "on* . *  f  47-



forts. not 9. Allm6nna administrationskostnader

Medeltal anstiillda 1996 Koncernen

Man Kvinnor

Moderbolaget

Min Kvinnor

Brasilien
Danmark
Finland
Frankrlke
Hongkong
Japan
Kina
Luxemburg
Norge
Ryssland
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
x , ^ 1 , ! - - l
r y > n l d r r u

USA

4 1
0 0

57 45
i8 24
28 30

b 4

2 I
0 0

58 26
3 1
0 0
0 0

2I2 148
3 687 4 7Q7

0 0
58 4444

4
48
T J

1 9
37

o
a
L

44
80
3

2 A

58

1
6 1
76
25
33
4
1

74
1

44
7 7

223 164
3 852 5 143

46 64

4 531 5 785 4 r33 5 031

Detal.jerade uppgifter om medeltalet anstdllda samt loner och ersittning-
ar tilihandahills av banken p6 begiiran.

Skandinaviska Enskilda Bankens pensionsstiftelser
Pensions' Fdrmdgenhet

ftirtliktelser dagsvirde

i996 1995 1996 i995

SB-stiftelsen, Skandinaviska
Enski lda Bankens
npn cinn cciiftolsp

EB-stiftelsen, Skandinaviska
Enskilda Banken
pensionsstiftelse

3 446 3 180 7 921 6 487

479t 4435 t3757 12535

10. Av- och nedskrivningar av rnateriella och immateriella
anleggningstill g&ngar

Koncernen Moderbolaget

1996 1995 1996 1995

1 345 1 255 7 836 6 149

Goodwill
Leasingobjekt
Inventarier
Fastigheter

100 106 62 62
1 599 r 353 22

2t6 27r 178 229
83 78

1 998 I 808 ?62 29L

lnventarier i moderbolagei skrivs av enligt siirskild plan, som i korthet
innebdr att persondatorer o dyl skrivs av pa tre ir, installationer av kon-
torsterminaler pi sju 5r och ovriga inventarier p6 fem ir

1 1. dvriga riirelsekostnader
noncernen

t9g6 1995

Moderbillaget

i996 i995

Konsulter
Marknadsforing
Informationstjdnster
Forsikringar
Realisationsforluster
0vriga rorelsekostnader

342 363
291 ?49
88 52

292 276
224 r79
87 44
81 68
23
41 40

24 23
35
36 25

---____-^--",]
+ 6  I  s t r A \ D ] \ , \ \ ' I S K , \  E \ S K I L D A  a A \ N F \

_ l

816 7t2 748 607

\OTER TILL RESULTATRAKNINCAR

I 2. Kreditfiirluster, nefto
Koncerner Moderbolaget

1996 1995 1996 i995

Nedskrivningar och
reserveringar av fordringar

pi kreditinstitut
pi allminheten

2189 5 2 183
2578  1597  1625

6
| 992

I 998 4767 1 602 3 80s
Aterfiiringar och itervinningar
av fordringar

pii kreditinstitut 42 -119 -41 -119
pd allminheten -851 -l 403 -676 -727

-893 -1 522 -7r7 -846
1 105 3245 885 2962

A. Individuellt viirderade fordringar:
Arets nedskrivning avseende

konstaterade kreditforluster
Aterforda tidigare gjorda

reserveringar for befarade
kreditforluster som i
irets bokslut redovisas
som konstaterade forluster

Arets reservering avseende
befarade kreditforluster

Influtet pil tidigare irs
konstaterade kreditforlusler

Aterforda ej lingre erforderliga
reserveringar for befarade
kreditforluster

1 596 5 192 1 345 4 814

Arets ne*okostnad fiir
individuellt viirderade
fordringar t  119 L 876 954 1 588

B. Gruppvis vdrderade fordringar:
Arets nedskrivning avseende

konstalerade kreditforluster 135
Arets reservering avseende

befarade kreditforluster 31
Infiutet pii tidigare 5rs

konstaterade kreditforluster -66
Upplosning (-) av reserv for

kreditforluster -75

Arets nettokostnad fiir gruppvis
vErderade fordringar

C. Linderrisker:
Avsattning/upplosning av

generell reserv for ldnderrisker

D. Ansvarfiirbindelser:
Arets nettokoslnad for infriande

av garantier och andra
ansvarsfdrbindelser

Arets nettokostnad fiir
kreditfiirlusten {A+B+C+DI 1 105 3 245

I 1995 6rs kreditforluster ing6r avsdttningar for Luxonen-engagemanget.
Den itervinning som gjorts under 1996 har i enlighet med nya foreskrif-
ter gottgjorts nettoresultat finansiella transaktioner (cirka 300 Mkr).

-i 208 -3 265 -r 021 -3 134

1 354 906 1 139 744

-224 -322 -206 -212

-399 -635 -303 -524

8652

11

197

q t r  t r R

-38 ,55

20

-64

-83

25

-100

-30 -L2

*100

L 299 61 r 286

70

61

885 2962



NOTIR TILL RESL'LTATRAKNINGAR

13. Virdeftirdndring pA iivertagen egendom
Koncemen Moderbolagel

1996 r995

Realiserad v6rdefOriindring
6vertagna fastigheter

0realiserad vdrdefdrindring
overtagna fastigheter
ovrig dvertagen egendom

-418

564
634

40
158 634

7E0l9E 534

14. Bokslutsdispositioner
Koncemen ModerbolaEel

1995 i995

Uppldsning av skatteutjiimningsreserv
Avsiittningar till periodiseringsfond
Avsiittning till viirderegleringskonto utlinlng
Skillnad mellan boKdrda avskrivningar och
. avskrivningar enligt plan
Aterl?iggning kalkylmdssiga pensionspremier
Gottg6relse frin pensionsstiftelser
Utbetalda pensioner
trhillna koncernbidrag
Liimnade koncernbidrag

+142
+282
-282

+L7A
+554
-314

+JUI
-983

-3
+1 70
+554
-314

+1 521
487

+301
*a:

+56
+742
+282
-282

+L 796
-1 034

410 43:.755t42

15. Skatt pl Arets resultat
Koncemen Moderbolaget

1996

Beriknad bolagsskatt m m
Beriiknad utliildsk kiillskatt
Latent skatt

678
48

788
J6

374

737
48

313

951
37

596
I 584 I O98 12(X! 726

i

i.
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NOTSR TILL BALAN5R{KNLIiGAR

16" Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Koncernen Mode$olagel

i995 1995 i996 I  qOE

Kassa
Clearingfordringar
Checkriikning Riksbanken
Tillgodohavanden hos utldndska

centralbanker

1  3 1 3
689

qa

2716

1 303
522
45

t v l

I  J I I

686
58

z  134

1 302
522
45

i97
4 836

1 7. BelAningsbara statsskuldsfiinbindelser m m

2067 4 790 2 066

Ndrmare upplysningar om de kriterier som anvdnts for ati klassificera dessa viirdepapper ldmnas under Redovisningsprinciper.

Koncernen Moderbolagel

Beliningsbara statspapper
Andra beliiningsbara viirdepapper

1995

38 038
5 566

1995

59 262
r25

Lvvb

37 981
5 566

L J V A

) Y  t 5 /

t z a

b| Emittenter

Anld ggningstill gingar

43 604

Koncernen 1996

Anskafinrngsvarde Verkligl varoe

59 387

Bokfdd varde

43 547 59 382

Koncernen 1995
Anskaffningsv6rde Verkligt vArde Bokfdrt varde

Svenska staten
Svenska kommuner
Utldndska siater

55

669

55
o l t

669

55
603
ooY

17 449 17 566
46 49

12  800  12774

L7 449
46

12 800

Anldggnin gstillgin gar

t 327 1 351

Srderbolagel 1996

Anskaffningsvdrde Verkligl vrrde

| 327

Bokirirt vdrde

30 295 30 389 30 295

Moded0laget 1995

Anskai'tningsvarde Ve.klig verde Sokfdrt v;rde

Svenska staten
Svenska kommuner
Uti6ndska stater

603
669669

604
669

17 444 i7 560
46 49

12 800 12774

t7 444
40

12 800

Omsittnin gstillgin gar

| 272 I 295

Koncernen 1996

Anskaffningsvarde Verkligt viirde

I 272

Bokfiirt vdrde

30 290 30 383 30 290

Koncernen 1995
Anskaffningsvarde Verklig varde Sokfijrt viirde

Svenska staten
Svenska kommuner
Utldndska stater
0vriga utlindska emittenter

20 189 20632
555 596

16 680 1668?
4367 4367

ZU O5Z

596
t6 682
4 367

l0 172 10 227
79 78

18 841 18 858

10  172

18 841

Ornsittnin gstillgAn gar

4t 79t

AnskaffuingsvirCe

42 277

Mode.bolaget 1996

Verkligt viirde

42 277

Bokfiirl viirde

29 092 29 163 29092

Moderbolagel !995

Anskaftningsverde Verkligt varde Bokfdrt varde

Svenska staten
Svenska kommuner
Utliindska stater
Ovriga utliindska emittenier

20 r87
555

16 680
4 367

20 630
596

16 682
4 367

20 630
596

t6 682
4 367

r0 172
79

18 841

10 227 1A 172
78 79

18 858 18 841

4t 789 42 275 42279

noncernen

1996

29 092 29 163 29 092

Moderbolaget

1996c) Liiptidsintormation
Forfallande
- om hcigst ett Ar
- senare iin ett 6r men om hogst fem 6r
- senare dn fem ir men om hogst tio 6r
- senare dn om tio ir

18 505
19  514
3 589
1 996

18 492
19 470
3 589
1 996

Genomsnittlig iterst6ende loptid (6r)
43 604

1,20
43 547

1,20

5(J i  sKi)aDINAursK-r E\sKtLB-a tA\KEt;- l



NOTER TTLL BA LANSMKNL\CAN

18. lJtlAning till kreditinstitut
Koncerren Moderbolaget

Fordran att erh6lla
- oi anfordran
- om hogst tre menader
- senare an om tre minader men om hogst ett ir
- senare iin om ett 3r men om hogst fem ir
- senare dn om fem ir

89 242
5 967
2392

610

96 588
22 331
3 545
I 845
1 25r

98271 125 560

Summan frir utl6ning till kreditinstitut redovisas netto, det vill saga efter avdrag for liinderriskreserven, 368 Mkr (506 Mkr). Liinderriskreserven ar avsatt
for ett kreditbelopp uppg6ende till 1 289 Mkr (1 278 Mkr).

19. Utllning till allmdnheten
Koncernen

r996
Moderbolaget

Fordran att erhilla
- pi anfordran
- om hogst tre manader
- senare iin tre mdnader men om hogst ett ir
- senare 6n ett ir men om hogsi fem ir
- senare iin om fem 6r

39 933
40 285
44399
96 484
30 25i

37  511
34 019
5 Z  t o l

33 178
19 140

25t 352 156 010

i.,.
it

I
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NOTER TILL BALANSMKNINCAR

20. Obligationsr och andra rentebErande vardepapper
Ndrmareupp|ysningaromdekriteriersomanv5ntsforatt�

Koncernen Moderbolaget
af Typ av llntagare
Offenfliga organ
Andra liintagare

t996

JJ J6b

1995

29 993

t996 1 qqq

33 87; 30 908
33 3E6 29 993 33 870 30 908

b) Noterade/Onoterade
Noterade viirdepapper
0noterade viirdepapper

JJ JUb 29 990 33 870 30 905
J

33 386 29 993 33 870 30 908

c) Emiftenter

Svenska bostadsinstitut
0vriga svenska emittenter;

- icke -finansiella fdretag
. - ovriga finansiella foretag

Anskaffningsverde

4 138

I 808

Koncemen 1996
Verkligt v,rde

4 392

866
1 866

596

BoKort virde

4 138
Anskaffningsvarde

6  5 1 1

Koncernen 1995
Verkligt vairde

6 494
Bokfsrt Grde

b  5 l l

832
I 808 640

J  /Uf ,

6n
650

3 705

50
640

3 705utldndska emittenter

varav efterstdllt (fdrlagsbevis)
7 365 7 720 7 365 10 906

233
ro 899

240
ro 906

233

Moderbolaget 1996

3 847Svenska bostadsinstitut
Ovriga svenska emittenter;

- icke -finansiella foretag
.. - ovriga finansiella foretag
0vriga utldndska emittenter

3 649

832
1 808

501

3 649

832
i 808

501

9 496

50
640

r 702

9 455 9 496

866
1 866

506

f,U

640
1 702

qn

650
r 692

varav efterstdllt (forlagsbevis)

OmsSftningstillglngar

6 790 7 085

Koncernen 1996

6 790 11 888
346

tt 847
353

Koncernen 1995

1r 888
346

Svenska bostadsinstitut
Ovriga svenska emittenter;

- icke -finansiella foretag

4 774

2 495
4 579

t4 199

4 710

2 524
4 588

14 t99

4  7 lA

z Jz4
4 588

14 199

2 r91

610

15 785

Z  L Y Y

549
6n2

t5  798

2 191

610
501

15 785

- ovriga finansiella friretag
utliindska emittenter

varav efterstdllt (forlagsbevis)

OmsdthingstillgAngar

25 983
i03

2602t
103

25021
103

19 087
100

19 048
100

19 087
100

Moderbolaget 1996

7 Q07 7 163 7 163 z  L z 1Svenska bostadsinstitut
Ovriga svenska emittenter;

- icke -finansieila fdretag
- ovriga -finansiella foretag

2 495
4 582

12 778

2524
4 591

12802

2524
4 591

12802

610
501

15 784

549
J U Z

15 797

2 t31 z  r z J

610
501

15 784utliindska emittenter

varav efterstdllt {forlagsbevis)

d) Liiptidsinformation

26 862
216

27 080
224

27 080
zz4

t9 020
100

18 979
100

19 CI20
100

Koncernen

1996

Moderbolaget

1996

Forfallande
- om hogst ett 6r
- senare in om ett ir men om hrigst fem ir
- senare dn om fem 6r men om hogst tio iir
- senare iin om tio ir

14  514
11 640
5 444
1 788

l5  136
12  510
4 898
| 326

Genomsnittlig iterstiende loptid (id
33 386 33 870

1 ? 4

SKANDINAVI5K. {  !N5KILD. {  AANKEN



i \JOT!R TILL BALANSRAK\i\C..R

21. Aktier och andelar
|toncernen [4oderbolagel

Noterat/Onoterat i996 1995 1996 r995

Noterade viirdepapper
0noterade viirdepapper

1 018
19 048

o+ l

1 5  6 1 1
984
8t2

631
I 444

Typ av innehav
A. Positionsy'

n larc r ino  c :k f ip r

B. 0vertagna for skyddande
av fordran

20 066

1 0 i 7

1 809
1"7 240

16 253

641

2 612
13 000

1 796

983

2 07'!.

630

763
678

372
441aktier och andelar

A. Positions-/placeringsaktier

20 066 16 253 I 796 2 Q7L

Uldelnrng Rristaodel 9iNomine,lt belopp Bokfbrt rarde

Positionsaktier i SEK
Positionsaktier i andra valuior
Bure Forvaltnings AB (avyttrat)
CityMail Sweden AB
FR FastighetsRenting AB
Metget AB
Rubicon Produktivitetsutveckling AB
Stockholms Fondbors, emissionsaktier
Stoldskyddsregistret SR AB
Scandinavian EQT Partners Ltd (teckningsriitter)
Scandinavian tQT Partners Ltd

SEK
SEK
SEK
SIK
SEK
SEK
StK
NLG
GBP

0,0
0 ,0
0,0
0,4

2 ? q
n ?

0,0
0,0
0,5
0,0
0,0

FOtr ,4

290,4
0,0
3,0

R 2 \
? n
1 ,0
0,0
5 ,0
0,0
2 q

0,0
1 , 1

14,7
0,0
1 , 8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
4
6
5
2

4
0
5

Moderbolagets innehav

A. Positions-/placeringsaktier

982,8 L7,6

Positionsaktier i SEK
Positionsaktier i andra valutor

6,4
27,2

0,0
0,0

Dotterbolags innehav

Koncernens innehav

33,6 0,0

r 016,4 t7,6

Moderbolagets tradingportfolj inneholl vid utgingen av 6ret S-E-Banksaktier till ett marknadsvdrde av 120 Mkr. Dessa har i bokslutet enligt redovisnings-
reglerna vdrderats till 0 kronor.

B. Overtagna fiir skyddande av fordran Nominellt belopp Bokfort viirde Rostandel %

Activum Fastighetsutveckling AB
Activum Fastighetsutveckling, konvertibler
Balticgruppen
Eter Leasing AB (i likvidation)
Eterium AB (i likvidation)
Fastighets AB Coronado (i likvidation)
Fastighets AB Bonifazius
FR FastighetsRenting AB
Gamlestaden lntressenter AB
Granit och Beton, konvertibler
IFA Ship AB Stockholm
lndependent Intressenter AB
PEAB AB, forlagslin
PEAB AB, teckningsoptioner
Rriudden i Stockholm AB (i likvidation)
Coronado 2 Holding BV
Cowen Holding I BV
Cowen Holding ll BV
Cowen Holding lll BV
Raffles Holding

SEK
SEK
5Ln
5Lr\

SEK
SEK
SEK
SEK

J L A

SEK
SEK
SEK
SEK
NLG
NLG
NLG
NLG
GBP

'I 
6

a . q

0,0
2 q

0,0
t 6 ?  ?

? A

25,2
0,0

0 ,1
0,0
0,0
0,0
0 ,1
0,0
0 ,1
0 ,1
0 ,1

4,5
4,5
0 ,0
0,0
0,0
0,0
1 , 0

68,0
0,0

96,7
0 ,1
0,0

25,4
1 1 6

0,0
0,0

4 1 , 1
4 1  1

41 ,1
?7 .e

23 t,
0
9

50 , '

25 "
100 "

)
25 r
1 7
0

100 , ,
20

100 "
100 "
35 r'

35 r j

35 ''
0

0,0
0,0
0 ,7
0,0
0 ,0
0,0
0,0
2,4
0,0
0,0
0 ,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

372,4 2,7Moderbolagets innehav
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torts. not 2l Aktier och andelar
B. Overtagna fiir skyddande av fordran Nornin€llt belopg BoKort virde Utdelning Rostandel %

Fabege AB
Klovern AB
tvidentia Fastighets AB
Kapitatparken AB, i likvidation
Sacramento Holding AB
Fastighets AB Pagoden
In{raCity AB
Fabege AB, konvertibler
Kl0vern AB, konvertibier/teckningsoptioner
tvidentia Fastighets AB, konvertibler
Piren AB. konvefiibler
Lindvallen i Siilen AB, konvertibler
InfraCity AB, konvertibler
ReCuiture AB, konvertibler

SEK
SEK
SEK
SEK
SIK
SEK
SEK
stK
SEK
SEK
SEK
SEK
SIK
SEK

116,8
160,2
l ? q  I

0,0
0,1
0,0

40,0

228,4
192,0
t67,3

n ?
n 1

0,0
150,0
225,0

200,0
100,0

o,u
120,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

l 1
I I

?/ t  l l

1 5
4 g "

1
40 t,
t 4

4

1 6
6
1

4 0 n
3

Dofterbolags innehav

Koncernens innefiav

I 436,4

1808,8

o,0

2,7

1) Innehavet i dessa bolag har redovisats som aktier och andelar overtagna for skyddande av fordfan och inte som aktier och andelar i intressebolag
trots att innehavet uppgf,r tilil minst 20 %. Overtagna panter vdrderas enligt ldgsta virdets princip, vilket innebir att en konsolidering med kapitalan-
de{smetoden teoretiskt inte ger nigon extra efiekt pi koncernens kapital si linge inga overvdrden finns i innehaven.

C. Ovriga aktier och andelar Nomineilt betopp BokfOrt verde Urdetnins Rostandel %

Backupcentralen AB
Brf Cenlrum Hofors
Brf Falken Malmo
Bri Fdltprdsten 3 Stockholm
Brf Karl den XV:s Port {Nybrog. 62}
Brf Mellanheden Malmo
Brf Munkligret Slockholm
Brf Oxen Mindre Stockholm
Brf Riksbyggen Gotenehus
Brf R6djuret Stockholm
Brf Rifsan nr 13
Brf Tellusborg Stockholm
Brf Akern Norrkdping
Fastighetsbolaget Inedal (HB)
Foretagskapital AB
KontoCentralen AB
0M Gruppen AB
Penningmarknadsinformation PMI AB
Stockholms Fondbors AB
Svensk Exportkredit AB
Viirdepapperscentralen VPC AB
Adela Investment Company S. A. Luxemburg
Banco Finasa de Invesiimento, Sao Paulo
Chicago Mercantile Exchange, New York
Euroclear Clearance System Public Ltd Company, Ziirich
Euroclear Clearance System S. C., Belgien
ixchange Clearing House Limited, London
Helsingfors londbrirs
Helsingfors Vhrdeandelscentrai 0y, Helsing{ors
The Industriai Credit & Investment Corporation of

India {lClCi}, Bombay
lnternational Petroleum Exchange, London
Kobenhavn Fondbors
London Clearing House Ltd.
London Interbank Financiai Futures Exchange (LIFF[), London
MATIF. Paris
S.W.i.F.T., Bryssel
SlFiDA, Luxemburg

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
qFk

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
StK
SEK
SEK
SIK
SEK
SEK
SEK
JLI\

SEK
USD
BRL
USD
USD
BEF
GBP
FIM
FIM

0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 ?
0,0

0,4
2,7

126,0
4,5
? F ,

127,2
0,0
0 ,1
0,0
0,0
0,6
0,2

0,6
0,0
0 ,1
0,2
0 ,1
0,2
? q

0,2

0,0
0,0

11,2

n ?

0, i
t /

2,5
o )
3,8
n L
0,4
0 ,1
1 ,4
i , 6
0,0
' I I

0,4
5,7

Q,4
0,0
0,0

30,0
5 ,7
0,0
0,0
0,9
0,3

0,0

0 ,1

5,0
0,6
0,0
0,0

0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
? 6

0,0
1 , 6

R q E

0,0
0,0
0,4
0,0
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0

1 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

t t
1 -

a

T4
t 1

8
?

4
0
4
0
7

INR
GBP
DKK
GBP
GBP
FRF
BEF
USD

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1
7

0
0
0
0
0
U

1
1

- ; - l  
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forts. not 21 Aktier och andelar

C. dvriga aktier och andelar Nominelft belopp Bokfdrt varde Rostandel %

Andel i ftirsijkringspremiefonder fOr
f drsiikringstagares riikning

Soci6td des Bourses Francaises
Europay International S.A.
Export Leasing (Cl) Company Ltd
Liouiditiits Konsortialbank
Electronic Broking Systems, IBS
Ovriga

n

5
0
0
5

FRF
3EF
USD
DEM
USD

ra,7
N R

n ?
0,3

17,0

16 662,6
9 . 2

/ , 2
1 l

t l
f r l

1 16,9
6 t

0,0
1 d

0,0
0,2
0,0
0,0
0 ,1

Dotterbolags innehav

Koncernens innehav

22. nm-er och andelar iintressefdretag
Nirmare upplysningar om de kriterier som anviints fcir att klassificera dessa vdrdepapper liirnnas under Redovisningsprinciper.

Koncernen i*oderbolaget

NoteraVonoterat

16 799,1

17 240,2

t ,7

100,1

1995 1995

Noterade viirdepapper
0noterade viirdepapper JZ5 Z82 3;

82

varav innehav i kreditinstitut 29

Specifikation av aktier och andelar i intressefiiretag

32

29

32

IY

32

29

Nominellt belopp Bokfort varde RdstandeJ %

Eankgirocentralen BGC AB
Bankomatcentralen AB
tQT Partners AB
Privatgirot AB
Svensk Bostadsfi nansiering AB, BOFAB
Upplysningscentralen UC AB
Scandinavian Banking Partners Holding AlS, Danmark

zz
25
28
q.n

27

stK
STK
SEK
SEK
SEK
SEK
DKK

16,6
0,1
n 1

25,0
n ?
n 1

t !

t I  I

n ?

0,3
tY ,5

n ?

n 1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Moderbolagets innehav'r

Livf rirsikringsaktiebolaget S{-Banken Forsiikring

0,o

100SEK 50,0

32,r

50,0
DotGrbolags innehav

Koncernens innehav

1) Dessa bolag har inte konsoliderats enlgt kapitalandelsmetoden, d6 innehavea ar av ringa begdetse.

50,o

82,1

o,0

0,0
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23. Aktier och andelar i koncernfiiretag
Niirmarc upplysningar om de kriterier som anviints for atl kiassificera dessa viirdepapper ldmnas under Redovisningsprinciper.

Moderbolaget

1996 r995

A. Svenska dotterbolag
B. Utliindska dotterbolag

4 662
I  t o l

3 782
3 078

varav innehav i kreditinstitut

Specifikation av aktier och andelar i koncernfiiretag

A. Svenska dotterbolag Nominellt belopp

7 429
6 015

Bokltirt virde

6 860
5 167

Utdelning Rdstandel %

Aktiv Placering AB, Stockholm {vilande)
SEB Invest AB
Diners Club Nordic AB, Stockhoim
Enskilda Corporate AB, Stockholm {vilande)
Enskitda Securities AB, Stockholm (vilande)
Eurocard AB, Stockholm
FinansSkandic AB, Stockholm
Forsiikringsakiieboiaget S E Capiive, Stockholm
S{Eanken BoLin AB (forlags16n)
SE-Banken BoL6n A8, Stockholm
S-E-Banken Fastigheter AB, Stockholm
S-[-Banken Fonder AB, Stockholm
S^l-Banken Forsiikring Hoiding AB, Stockholm

SIK
SEK
STK
SEK
SEK
SEK
stK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

0,1
E n

5,7
0 ,1
0 ,1
6 n

225,A
100,0

| 225,0
200,0
130,0
21,0

120,0

n ' r

205,9
n l

n 1
8,4

145,0
100,0

|  225,0
I  7 1 e O

980,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

300,0
0,0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Moderbolagets innehav

B. Utldndska dotterbolag Nominellt belopp

4 662,5

BoKiirt varde

300,0

Utdelning Rostandel %

Enskilda Espana S. A., Madrid
Enskilda Securities Incorp., New York
Enskilda Societ6 de Bourse S. A., Paris
FinansSkandic Leasing (SEA) Ltd, Singapore
Interscan Servicos de Consultoria Ltda, Sao Paulo
Skandinaviska Enskilda Banken Corporation, New York
Skandinaviska Enskilda Banken Funding Inc, Delaware
Skandinaviska Enskilda Banken Reinsurance S. A., Luxemburg
Skandinaviska Enskilda Banken Luxembourg S. A., Luxemburg
Scandinavian Finance BV, Amsterdam
Skandinaviska Enskilda Banken South East Asia Ltd, Singapore
Skandinaviska Enskilda Banken AG, Frankfurt
Skandinaviska Enskilda Banken AG, Frankfurt (forlagsi6n)
Skandinaviska Enskilda Ltd, London

ESP
USD
FRF

SGD
BRL
USD
USD
LUF
LUF
NLG
SGD
DEM
DEM
GBP

r 5,0
0,0

) A A

0,1

20,0
0,0

50,0
r 460,0

2 ,1
40,0

50,0
4 q ?

21,4
u /  n

o A
n n

556,6
n 1
9 )

369,5
8,4

1 4 1  ?

232,2
7 q )  q

100
100
100
100
100
100
100
i00
100
100
100
100
100
100

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0

Moderbolagets innehav 2766,4 4,8

Uppgifter om dotterbolagens stallning och organisationsnummer liksom information om filialerna tillhandahills av banken pi begiiran.

24. lrnrnateriella anl6ggningstillgirngar
Koncernen Moderbolaget

1995 1996 r995

165103326Goodwill 426
165103426326

Goodwill i moderbolaget iir en del av koncerngoodwill som efter omstrukiurering av verksamheten overforts till moderbolaget.

56 
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25. Materiella tillgingar
Koncernen Modefbolaget

1996 1996 1995

tnvenlaner
Leasingobjekt
Fastigheter fOr egen verksamhet
Fastigheter overtagna fclr skydd av iordran

728
7 434
2862

i48

t a+
6 569
2943

13 455

263
l 5 J

L T

/ n

J 5 v

20

ta 7v2

1996

Koncernen

2372r

1995

439

I 996
Moderbsla€et

4t6

1995Leasingobjekt
Ackumulerat anskaifu ingsviirde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar

10 864
- 3  t 3 Y

10 087
-3 447

T T  T 53
-22

Bokfiirt virde 7 434 6 569 133

Avskrivningar pi leasingobjekt grirs enligt annuitetsmodel: och baseras p6 ett erfarenhetsmiissigt beriiknat restviirde vid avtalsperiodens slut. For lea-
singobjekt som inte kan omsiittas pi en fungerande marknad dr det planenliga restvirdet noll vid avtalsperiodens slut. Overskott i samband med avyl-t
ring av leasingobjekt rcdovisas under ovriga intdkter.

Koncernen Moderbolaget

Fastigheter ftir egen verksamhet 1ee6 1996 I 995

31

t995

Ackumulerat anskaffningsviirde
Ackumulerade uppskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar

Z OOU

861
445

- r +

z tua
R6?

-573
-53

i 8

_ l

27

-1

2862

2022

1996

Koncernen

2943

2526

1995

20L7

T UTaxerin gsviirde f astigheter

Driftnetto fiir fastigheter tivertagna
fiir skyddande av fordran

l\4oderbolaget

1996

lxterna intiikter
Driltskostnader

J

1
3
I

1 458
807

Driftnetto

Driltnetto f6r rivertagna fastighetsforetag som inte kor:soliderades i koncernredovisningen fdr 1995 uppgick till 551 Mkr. Detta uppstod genom externa
intiikter pi 738 Mkr och driftskostnader pi 187 Mkr.

som tivertagits fiir skyddande av fordran

651

Byggnader och mark
Aktier och andelar

148
1 809

13 455
2612

l o

J I Z 763

I 957 16 067 398 769

26. dvriga tillglngar
Koncernet *:oderbolaget

1996 1995 1996

Fondlikvidfordringar
Marknadsviirde derivat
uvngl

I 794
b l  5 u 5

2929

55

83 839
12 369

9 794
61 275
4 284

33
83 356
14 484

74425

27. Fiirutbetalda kostnader och upplupna i*akter

96 241 75 353 97 873

Koncernen Moderbolaget

1996 t996 I 9 9 3

Fdrutbetalda kostnader
Upplupna rdntor

1 198
L2747

926
8 848

9b6

11 852
733

8 029
13 905 s 774 12 820 8762

28. Skulder till kredltinstitut

Liiptidsinformation
(oncemen

1996

Moderbolaget

1996

Skuld att iterbetala
- oi anfordran
- om hrigst tre minader
- senare in om tre manader men

om hrigst ett 6r
- senare iir om ett 3r men om hrigst fem ir
- senare iin om fem ir

83 189
28 109

85 985
33 149

I I  J Z Z

2rr
38

71 754
533

131 905123 585

I
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29. In- och upplAning fr&n allminheten

Liiptidsinformation - InlAning*
Koncernea

1996
Moderbolaget

1996

Skuld att Sterbetala
- pi anfordran 123 961
- om hcigst tre m6nader
- senare iin om tre manader men om htigst ett iir
- senare in om ett ir men om hogst fem ir
- senare dn om fem ir

r z+ ost

123 961 L?4632

"Sorn inldning redovisas endast saldot pi de konton som omfattas av insattningsgarantin. Beloppet avser heia behillningen p5 kontona utan hiiasyn till
den beloppsbegrinsning som giiller frir insiittningsgaranti och avgiftsunderlag.

Liiptidsinformation - Uppl6ning
Skuld att iiterbetala
- pi anfordran
- om hrigst tre mdnader
- senare 5n om tre manader men gm h<igst ett ir
- senare iin orn ett ir men om htigstfem ir
- senare iin om fem 6r

20 834
3 889
3 023

l t t

1S 70;
1 800
2 987

222
27 968

151 929

23 7t8

148 350

30. Emitterade virdepapper m m
Korcetnen Moderbolagel

1996 1995 I YYO 1995

Commercial paper
Bankcerti{ikat
0bligationsl6n

L 679
26 778
78 449

2568
30 932
/5  _ toY

1 302
23 913
14 764

2 4t5
22 101
21 789

106 866 r05 569 40 039 46 305

Liiptidsinformation - emitterade skuldebrev
Frirfallande
- nm hAocf pft ir

- senare dn om ett 5r men om h6gst fem ir
- senare dn om fem ir men om hoest tio 5r
- senare iin tio ir

t +  z t l

46 164

bd4

I  5 5 4

6 595
1 q l

684
78 409 L4 764

2 q RGenomsnittlig iterstiende 6pfid {id

Liiptidsinformation - Ovriga
Skuld att iterbetala
- p6 anfordran
- om hrigst tre minader
- senare An om tre minader

men om hogst ett iir
- senare iin om ett ir men om hogst fem 6r
- senare dn om fem 5r

18249

i0 208

16 901

8 374

29 457

106 866

z5 275

40 039

31. 0vriga skulder
Kgncernen Moderbolaget

1995 1995 1996 1995

Premiereserv fdr f6rslkringstagare
Bankgirouppdrag
Skatteskuld
Fondlikvidskulder
Posfudxlar
Marknadsvdrde derivat
Ovriga skulder

16 663
T 784

J Z t

16 038
2 496

56 270
1 8  1 1 9

12 441
940
808
172

1 786
83 839
26 708

L 704
241

16 038
2 496

56 258
16 39I

940
234
1 1 )

| 786
83 356
25 447

-----------;----l
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t L z 2 t 7 126 694 93 128 l l t  955



".*-I-}TEII T ILL BALAN 5&\X\ iNC AR

32. upplupna kostnader och fiirutbetalda intdkter
Koncernen Msderbelagei

t996 1995 1996 1995

Upplupna rdntor
F0rutbetalda intdkter

l0 704
2 4ll

7 679
2219

8 925
7 972

6 395
I 432

13  115 9 898 10 897 7 827

33. Avs5ttningar
Koncernen

1 YYO 1995 I995 l9s5
Moderbolagel

Latent skatteskuld
Reserv ior utombalansposter

2 481
170

I 885
95 36

374
97

2 651 1 980 47t 36

34. Efterstillda skulder
Koncernen

t996 1995 r996 1995
Moderbolaget

Forlagslin
Forlagslin, nollkupong

8 394
1 793
8778

9 590
I 652
4 778

7 769
I  I Y J

8 778

8 905
| 652
4 778Forlagslin,

18 965 16 020

Ursprungligt
nomineltt belopp

18 340

Eoktdrt
belopp

15 335

R6ntesals

%

Fdrlagslin
1 oao/oo

1990/97
1990/05
1990/05
1990/00
1990/00
1990/00
1990/00
1990/97
1990/00
1990/05
1990/05
1.99r/0r
t99L/98
$92/42
r994/09

i 000,0
600,0
300,0

2F 'n

l2,a
60,0

100,0
200,0

1000,0
150,0
200,0
100,0
100,0
750,0
400,0
200,0

641,1
r28,6
?L? A
2nq

139,5

317 ,1

2t4,3
820,8

1 094,4
547,2
,n6 q

rc},7
A  ̂ 7

1346,4

9,750
9,000
9,000

6,000
7,t25
9,000
a  ?76

6,000
6,000
7,500
7,254
9,254
8,450
6,875

err
LUF
DKK
DKK
GBP
XEU
Lnr
DEM
LUF
AUD
AUD
AUD
CHF
LUF

i lqn

USD

FiirlagslAn, nollkupong
\99r/41
1991/0r
1992/42

SEK
IDV

etrK

I 000,0
8 902,6
1000 ,0

7 768,7

735,4
426,4
6 ? 1  R

0,000
0,000
0,000

FiirlagslAn, eviga
i990
1990
1991
r992
1995
1995
1996
1 996
1996
1996
1996
1996
r996

DEM
USD
DKK
i lqn

IDV

lDv

JPY
USD
USD
USD
USD
USD
G8P

170,0
100,0
350,0
50,0

10 000,0
15 000,0
5 000,0

150,0
50,0
50,0

150,0
150,0
100,0

I 793,6

731,7
670,4
323,r
343,8

894,2
2An 2

1 031,4
341,0

i  031,4
1 031,4
L t62, t

2l

?)

z:

2l

4,400
3,600

6,625
: i

1 i

8,1 25
9,040

Fiidagsl3n emitterade av moderbolaget
ForlagslSn emitterade av S-E-Banken BoLin AB
Fiirlagslin emitterade av dvriga dotterbolag
Koncerninterna innehav
Fiirlagslin emitterade av kcneernen

1) FRN, Floaiing Rate Note 2) VRN, Variable Rate Note

8778,5

18 340,8

242,8
-1 581,9
18 965,2
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35. Obeskattade reserver

Moderbolaget

r996 1995
A. Skatteutjdmningsreserv

Saido vid irets inging
Upplosning i bokslutet -301

I 804
-JUI

B. Periodiseringsfond
Saldo vid 6rets ingiing

l 202

830

I 503

1 813 830
C.Overavskrivning inventarier och leasingobjekt

Saldo vid 6rets inging
Avsiittning/uppl6sning (-) i bokslutet

61
*56

5
J

D. 0vriga obeskattade reserver
Saldo vid iirets inging

l6

3 039

L2

2 350Summa obeskattade reserver

36. Eget kapital

Koncenen

Bundet eget kapital 1996 1996
Moderbolaget

Aktiekapital
501 285 395 A-aktier i nom 10 kr
25 692934 C-aktier ir nom 10 kr

ReseMond
Fond for orealiserade vinster

5 270

i0 286
' l  ? /o

5 270

9 740

3  Z t U

4 201
1 423

5 270

4 241

t6 905 15 0 lo to 894 I 471
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Arets resultat

-301
4 ovo

7 028
2531

942
3 744

6 279
5 6Z l

4 395

21 300

9 559

24 569

Fritt

kapital

4 586

l5 580

l0 101

L9 572Summa eget kapital

Fiirindring av eget kapital

Koncernen Moderbolagel
Fritt

kapatal

Bundet
eger

kapital

Bundet

kapital

Saldo vid irets inging
Utdelning till aktieigarna
Utdelning av Diligentia
Foriindring av omriknings-

diff erenslkonc ernstru ktur
Omforing fritt bundet kapital
Arets resultat
Omforing till fond for

orealiserade vinster

15  0 i0

-4

-1 14
+664

+1 349

9 559
-790

-6 996

-61
-664

+4 696

-1 349

9 471

+I 423

10  101
-790

-6 946

+3 744

-1 423
Saldo vid irets utging 16 905 4 395 ro 894 4 686

-*---t"l 
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NOTER TILL BALANSRAKNINCAR

37. Fdr egna skulder stdllda sikerheter
Koncernen Moderbolagel

Stdllda panter r996 1995 1996 1995

Utlining
0bligationer m m
Repor
Pantbrev

836
23 843
26 25t

2

394
29 007
2 617

587

820
23 791
26 251

?

377
28 355
2 617

2

50 932 32 605 50 864

Av poslen utlining i moderbolaget avser 359 Mkr (339 Mkd pantforskrivning av linereverser till formin for AB Svensk Exportkredit

38. Ovriga st&llda sdkerheter

31 351

Koncenen Moderbolaget

1996 r995 r996 1995

Andelar i forsiikrings-
premiefonder
Viirdepappersl6n

10 188
2923

7 540

1 3  l l r 7 540 2923

39. Ansvarsftirbindelser
Koncemen lvioderbolaget

1996 1995 1995

Garantier
Garantif orbindelser - krediter
Garantiforbindelser - ovriga
Egna accepter
Garantifondforbindelser

8 381
32926
r 176

123

32r2
22753

528
1"23

7 954
32 008
1 776

123

5 747
21 737

508
123

Beviljade, ej disponerade remburser

43 146

6 494

49 640

26 616

6 674

33 290

41 801

6 225

48 026

28 115

6 52r

34 636

Ovriga ansvarsfiirbindelser
Moderbolaget har gentemot Monetary Authority of Singapore utfiist sig att svara for att dotterbanken i Singapore kan fullgora sina 6taganden.
Moderbolaget har utfiist sig att vid varje tidpunkt hdlla aktiekapitalet i Diners Club Nordic AB intakt.

40. Ataganden
Koncernen lModerbolaget

1996 1996

Ataganden om framtida betalnng
Avial om kop och forsdlj-
ning av viirdepapper pa termin
Avtal om att inom viss tid stiilla deposition
till annans fdrfogande
Ovriga iitaganden om framtida betalningar

)vriga riinte-, aktie- och
v alutakur srel ater a d e kontr akt

Andra ittaganden
Garanterat belopp vid likviditetsforvaltning
Beviljade men ej utbetalade krediter
0utnyttjad del av beviljad rdkningskredit
Viirdepappersiin

14

2878 193193 2878

5 361
37 746
64 395
3 425

4 ?0r
25 459
34 756

5 361
28905
31 327
3 383

4 201
22 797
31 892

, .13 819 64 609 71 854 59 083

,.* f e.
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41. Problemkrediter och kreditfiirlustreserv
Koncernen Moderbolaget

Problemkrediter 1996 1995 1996 1995

0siikra fordringar
Riintenedsatta f ordringar

8 881
105

10 754 6 964
6

9 093
1 F , /

Reserv for befarade kredit-
f0rluster

8 986

-4 028

10 908

-4 313

6 970

-3 576

9 247

-3 788

0reglerade fordringar for
vilka riinta intiiktsfors

Ldpande avkastning pii problemkrediter
Arlig procentuell lopande avkastning p6

problemkrediter
Arlig procentuell riinta pi fordringar som

inte utgclr problemkrediter

Reserv fdr befarade
kreditfiirluster

4 958

256
z+o

2 F\4

8,29

1996
Koncernen

6 583

328
462

? ? q

e o n

1995

3 394

' A A

7 r ^

1996
Moderbolaget

5 459

+oz

? 6A.

8,01

1995

Ingdende balans
Under iret konstaterade forluster mot reserv
Under Aret iterforda reserveringar
Reservering for befarade fdrluster

4 325
-1 208

-474
1 385

7 382
-3 265

-718
926

3 788
-1 021

-341
1 150

6 745
-3 134

-579
756

{ 028

I 738
4325

L 748

3 575

I 108

3 788

I 075Mjuka lin

42. Derivatinstrument

Koncernen. 1996 Nominellt belopp

Med positiva stiingningsviirden
eller verde noll

Vefiligt vi,rde Bokfort viirde

Med negativa st.ngningsvArden

Verkligt verde Bokfort vdrde

Rdnterelaterade
Onlinnor

Terminer
Swappar

232980
| 434 232

607 919

248
2 564

22 585

248
2 564

21 897

1
2 3tr

22044

1
2 37r

20 609

varav clearat
Valutarelaterade

0ptioner
Terminer
Swappar

2 275 t3t
258 322

43 867
1 354 302

500 705

25 397
65

770
22 275
13 884

24 749
65

770
l l  t t 3

r3 370

24 4t6
R

1
22726
r0 402

22981
8

1
2 2 7 2 6
t0 195

varav clearat

Aktierelaterade
0plioner
Terminer

I 898 874 36 929

138
43

36 415

138
43

33 129 32922

139
z t 6330

l ? o

varav clearat
607
537

181
140

181
140

367
338

367
338

4 L74 6t2 62 507 51 305 57 9t2 56 270
Moderbolaget, 1996

Rinterelaterade
0ptioner
Terminer
Swappar

232980
l 434 186

607 664

248
2 562

21 866

1
2 371

t l  u4t

I
2 37t

2A 607

248
2 562

22554

varav clearat
Valutarelaterade

0ptioner
Terminer
Qrnrannar

2274830
258322

43 764
1 351 599

500 410

25 364
65

770
22 299
13 863

24 676
65

170
22 299
13 349

24 4L4
B

22 719
10 400

22979
8

22 719
10  i 93

varav clearat

Aktierelaterade
0ptioner
Terminer

1 895 773

330

36 932 36 418

138
43

33 119

139
228

329t2

139
228

138
43

varav clearat
607
537

181
140

367
338

367
338

181
140

4 t7t 2lo 62 477 6L 275 57 900 56 258
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43- Upplysningar om fair vafiue

Koncernen, 1995
0msattningstillgangar

Bokfdrt varde Fair value
Anlaggningstillgangar

Boklort viirde Fair vaiue

Tillglngar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Seliiningsbara statsskuldslorbindelser m m
Lltlining till kreditinstitut
tltlining till allmdnheten
0bligationer och andra rdnteb;irande
vardepapper

Aktier och andelar
Aktier och andelar i intresseforetag
lmmateriel la anl iggningsti l lg6ngar
Materiella tillgingar
lgna aktier
Ovriga til196ngar
Ftirutbetalda kostnader och upplupna intdkter

1 3 i3
42 288

24694
2826

148

74 428
13 905

42288

?4694
2826

i48
r20

75 230
13 905

3 523
1 316

98 27r
251 352

c 60?

77 240
82

326
1A 624

3 523
1  316

99 i88
257 371

9 008
L7 444

82
326

12 907

t59 202 160 524 391 426 401 161

Koncernen. 1996
Skulder
Skulder till kreditinstitut
In- och upplining frin allmdnheten
[mitterade virdepapper m m
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intikter
Avsiittningar
Efterstiillda skulder

123 585
151 929
106 866
ttz 217
1 3  1 1 5
2 651

18 965

124 458
152  015
111  356
113 859
1 3  1 1 5
2651

19 26r
529 328 536 715

Beriikningen omfattar poster i balansriikningen med faststilld rinta under en faststdlld period. Atltsi har alla poster med r6rlig rdnta, d v s s6dan in och
utlining vars riintevillkor iir relatevade till marknadsriintan inte omrdknats utan det nominella beloppet anses motsvara ett fair value.

Nir fair value beriiknas for fastrinteutlSning diskonteras frarntida riinteintikter med en marknadsrdntekurva, som justerats med den r6dande nyutlii-
ningsmarginalen. P6 motsvarande siitt diskonteras fasirdnterelaterad in-luppliining med marknadsrintekurvan med justering ftir relevani marginal.

Uttiver fast in- och utldning har justeringar gjorts iven {or overv5rden i fastigheter samt vissa aktieinnehav.
En effekt av denna beriikningsmodell iir att i tider d6 nyutliningsmarginalen ir i sjunkande uppstir ett fair value som iir hogre in bokfort viirde och

tviirtom i stigande liige. Vidare kan noteras att beriiknlngen inte utgrir en marknadsvirdering av banken som fdretag.

44. Upplysningar om fordringar och skulder mot intresse- och koncernfiiretag

Moderbolaget, 1996 To:alt koncernfdrela€
varav mot

intressefdretag

Be16ningsbara statsskuldsfdrbindeiser m. m.
LJtlSning till kreditinstitut
Utl6ning till allmiinheten
0bligationer och andra riintebiirande

viirdepapper
Skulder till kreditinstitui
ln- och utlining frin allmiinheten
Emitterade v6rdepapper m m
Efterstdllda skulder

43 547
125 560
156  010

33 870
131 905
148 350
40 039
18 340

30 444
2 835

2 375
r0 172
| 211 I O

43 547
95  116

153 175

31 495
121 733
147 I23
40 039
18 340

sKANriNAvrsKA Exsxtol sANxrN I 6?
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45. Kapitaltfickningsanalys

Rnansiella f dretagsgruppentI Moderbolagel
1996 1995 1996 I  QO5

Primirt kapital (netto)
Supplementiirt kapital
Avrikning

19 r79
3.6 567

-709

23 665
t4 652

-841

16 302
t6 294

-645

2A 461
14 027

- /  I 5
$umma primlrt och

supplementiirt kapital

Berikning av kapitalkrav ftir kreditrisker

Poster i balansrdkningen

35 037 37 476 3t 95r 33 775

17i  393
69 055

1 10 321

Summa placeringar
Grupp A (0 %)
Grupp B (20 %)
Grupp C (50 %)

t54 667
88 975
80 198

t47 444

126 347
74 Q37
78 845

150 153

725 206
8t 754
i l  891

L l t  Y .53D (100 %)

Riskv6gt belopp
Grupp A (0 %)
Grupp B (20 %)
Grupp C (50%)
Grupp D (100 %)

47t 284

0
17 795
40 099

147 444

429 382

t l

14 807
39 423

150 153

340 786

16 351
5 945

121 935

365 824

U
1 3  8 1 i
7 528

1 10  321

Poster utanfdr balansrikningen
it/ominellt belopp

Grupp A {0 %)
Grupp B {20 %)
Grupp C (50 %)

205 338

+6t  o3 l

2 050 t22
612 665
40 808

204 383

556 908
2 779 249

581 319
t7 995

L44 231

470 849
2 049 512

607 417
41 896

t3l 560

544 275
2777  783

575 730
19 756D (100 %)

Amrdknat belopp
Grupp A {0 %)
Grupp B t20 %)
Grupp C (50 %)
Grupp D (100 %)

3 t86 227 3 935 471 3 169 674

i1 974
53 957
22 4t6
24 067

3 917 544

14 564
54 028
22 540
22393

27 695
71 497
' t o  c ? l

t7 925

26 902
71 426
18 995
t9 720

Riskvdgt betopp
Grupp A (0 %)
Grupp B (20 %)
Grupp C {50 %)
Grupp D (100 %)

113 525

0
10 805
t l  270
22 393

136 948

14 300
9 915

17 925

112 414

n

10 791
1l 208
24 067

137 043

0
14 285
9 497

t9 720

Summa riskvigt belopp
ftir kreditrisker

Berdkning av kapitalkrav fiir marknadsrisker

44 468

249 806

42 140

246 523

46 066

r90 297

43 502

t75 162

Riskvaigt belopp for rinterisker
varav for specifik risk
varav for generell risk

Riskviigt belopp f<ir aktiekursrisker
varav fdr specifik risk
varav for generell risk

Riskvdgt belopp fdr awecklingsrisker
Riskvdgt belopp fcir motpartsrisker och

andra risker

14 440
1 417

13 023
643
552
91
57

7 824
3 760

14 403
1  413

12990
638
550
8B
56

7 731
3822frir valutakursrisker

Summa riskvigt belopp fiir
marknadsrisker 26 724 26 650

Totalt riskvdgt belopp fdr
kredikisker och marknadsrisker

35 037

275 530

37 476

246 523

31 951

216 947

33 775

175 162
Total kapitahdckningsgrad, procent t2,67 t5,20 L4,73 19,28

1) Enligt kapitaltickningsreglerna skall kapitaltiickningsanalysen omfatta den finansiella foretagsgruppen vilken iven innefattar intressebolag som e1
konsolideras i balansrdkningen.

64_l sL{r*DrNilvlsKA ENsKr!D.{ 8.,1\KrN. l



NOTER TILL BALANSITAKXINGAR

46. Geografisk fdrdelning av intakterna
Koncernen. 1.996 Sverige 0vriga Norden Ovriga iuropa Ovriga varlden

Riinteintikter
Leasingintiikter
Erhillna utdelningar
Provisionsintdkter
Nettoresultat av linansiella transaktioner
Ovriga rorelseintikter

28 766
1 883

120
5 543
3 275

22725
1 752

1 1 8
4 465
z  t lY

382

1 007

1

31
1 1

3 195
r29

1
535
864
143

I 839
2

8;
1 5 1

Y

Moderbolaget, 1996

40 132

Totalt

31 671

Sverig€

I 505

Ovriga Norden

4 867 2 089

0vriga Europa Ovr,ga varlden

Riinteintdkter
I  eae ino in t i k tp r

Erhillna utdelningar
Provisionsintdkter
Nettoresultat av finansiella transaktioner
Ovriga rorelseintiikter

22 r89
27

424
3 976
3 233

225

16 090

423
3 451
2 2 8 7

175

1 031 3 198 I 870

1

3
1

2l

367 81
790 153
12  37

30 074 22 426

47. Uppgift om vasentliga tillgAngars och skulders uppdelning pi viktiga valutor

I  113 4 394 2 L41

Koncernen, 1996 st(
0vriga

val!ao.

Tillgingar
Utl6ning till keditinstitut
Utl6ning till allmdnheten
0bligationer och andra riintebiirande vardepapper

98 27r
251 352
76 990

124  015

25 863
r92 674
36 548
55 257

48 514
23 263
3 037

44 307

365
9  0 1 5

877
5 789

7 090
7 238
2 764
3 756

10 598 5 841
2906 t6256

12 090 27 674
606 14 300Ovriga tillgdngar

Summa tillgingar

Skulder, avsdttningar och eget kapital
Skulder till kreditinstitut
In- och uppliining frin allmiinheten
Emitterade vdrdepapper m.m.
Ovriga skulder
tfterstiillda skulder

550 628 310 342

123 585
151 929
106 866
127 983
18 965
21 300

30 499
i19  736
57 230
63 591

2 612
21 300

119 121

55 926
12 774
9 482

28748
7 000

16 046

8 787
5 429
6 554
6 478
1 302

20 848

12 561
3 358
3 867

4 t 9

1 306

2624O 58 071

1 339 t4 473
6 477 4 159

:"5 149 4 584
260 28487

6 745
Fopt

Summa skulder och eget kaPital

1) varav omrdkningsdifferens

550 628 304 968 113 926

557 557

28 550 21 511 23225 58 448

TillgAngar
Utlining till kreditinstitut
Utl6ning till allmiinheten
0bligationer och andra rdntebiirande viirdepapper

125 560
156  010
77 477

t02 762

48 496
103 246
38 459
40 093

50 667
21 680

1 62t
44 764

1 821
7 474

874
5 826

4 878
5 063
2 707
3  818

10 598
2656

12 090
599

9 100
15 891
21 666
7 666tillg6ngar

Summa tillglngar

Skulder, avsettningar och eget kapital
Skulder till kredltinstitut
ln- och upplining frin allmiinheten
Emitterade vdrdepapPer m.m.
Ovriga skulder
Efterstiillda skulder

46t 749

131 905
148 350
40 039

r04 496
18 340
1 8  6 1 9

33 40i
rr9 286

781
47 r84
2 008

18  619

56 369
L 5  V t t

9 105
28 663
7 000

8 915
5 628

6 r75
t 342_

10 310
229r
3 867

179
r 284

230 294 118 728 15 995 16 466 25 943 54323

1 341 21 569
6 445 r 678

15 149 4 583
245 22050

,  6746
kapital och obeskattade reserver

Summa skulder och eget kaPital 46L 749 221 279 114 159 28574 17 931 23 180 56 626

,* l-o: 
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Specitikation till not 30

Obligationslin
Rdntesats

%
Boktbrt
belopt

Ursp.ungligt
nominellt belopp

1987/97
n90n7
1991/01
I qql r'q.q

1991/01
1991/98
1992/9V
1992/98
1QQ?/q7

1993/98
I qq?./??

1994/98
1994/97
r994/97
r994/98
t994/97
1994/0r
1994/98
t994/97
1995/00
1995/00
I aa6/qR

1995/98
r  oqq/qR
1qq6,/qR
1006 /oe

1995/99
r995/97
1.995/97
1995/0t
1995/98
1996/97
1996/00
1996/00
t996/98
1996/99
1996n9
1996/99
1996/97
1.996/99
1996199
1996/99
r996n8
r996/03
i996,/00
1996/00
1996/97
t996/99
rc96/43

JPY
USD
I t e n

USD
USD
nqn

l l e n

SEK
SIK
JPY
USD
JPY
JPY
USD
USD
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
SEK
DEM
JPY

DEM
SEK
USD
USD
DEM
SEK
qFK

USD
JPY
DKK
SEK

5 000,0
150,0

? n n

100,0
5 000,0

10 000,0
500,0
40,0

300,0
10,0

194,8
25,0

1000,0
350,0

I 000,0
I 000,0

6,0
J ,U

75,0
400,0
20,0
30,0
50,0
50,0
50,0

100,0
E n

5 000,0
30,0

i23,0
30,0
10,0
30,0

147,4
1 1 , 0

900,0
20,4
34,4

2 000,0
10,0

25,0
100,0

6 ? q

10,0

296,7

101,8
357,1
z Y o t t

528,2
3 243,4

n n
a A A

7 t A
684,4

182,0

2 406,5
6 0 ?

A O

n n
331,1

1 664,3
c e ?

132,4
220,7
220,7
ztv, t

q ? 2

l z ,  L

296,7
t32,4
1 ) )  q

206,3
6 R R

132,4

1r .7  ?

h <  a

n n
34,4

1 l q 7

1 1 F ' )

34,4
2qn 5
441 a

I  I O , Z

6,020
7,375
0,000
0,000

l )

7,375
l )
?l
2 )

8 , 1 1 0
2t
i )
l )
?l
2)

5,000
4,100

4l
2t
2't
t]
7\
2)
2)

5,600
2')
t ,

4,460
zl

4,600
1)
2t
2'
2l
U
! )

z t
0,500

4'
1 )
2)

6,630
2l
2l

4,980
, I
1)

7  q?n

JPY
Lnr

DEM
DEM
JPY

JPY
GBP
USD
Lrbf

DEM
stK
SEK
GBP

t4764,t
l) Index
2) FRN, Floating Rate Note
3) VRN, Variable Rate Note
4) Formula

----66 
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FORSL:IC llLL YINSDISPOJITION OCH REVISiOXStsEILATTELSE

Fritt eget kapital
Overfcirt frAn foregAende 6r
Arets resultat

Avsiittning till fond fiir orealiserade vinster

Mkr

2365
3 744

_I +ZJ

4656

till aktieigarna utdela
per A-aktie kr 2:75
per C-aktie kr 2:75

samt till nista 6r or.'erfcira

Mkr
1 449
| 378

77

3237

RuNr Axoxrssox
t

/ l
-fh 40r&A.-_

Ton: DeuN

,Fk.fu
w,u-164-

Rorr Kamssolt

.4L-v-*-h
C.lxr foHas Anrnc

\ IERKsIALLA\DE DIREKTOR

ce,8e,
":;fil'i:./ h**_J*:

Urr,e-Brrrrr NonorN
AY F:NANsJNsrusroNEN FoToRDNAD R€vlsol

f6rslag tlll vinstdlsposftlon

S-E-Bankskoncernens fria medel uppgir till 4 395 Mkr.
Till bolagsstiimmans fbrfogande stAr enligt Skandinaviska
Enskilda Banke:rs balansrdkning"

Vi har granskat irsredovisningen, koncernredovisningen,

rikenskapema samt sfrelsens fcirvaltning for &r 7996-

Granskningen har utforts enligt god revisionssed'

Banken

Sankens interna revisionsavdelning har under iret liipande

granskat den interna kontrollen och rikenskaperna. Rappor-

ter hdrtjver har avgivits till oss. Arsredor,'isningen har upp-

riittats enligt lagen om irsredovisning i kreditinstitut och

vbrdepappersbolag.

Srocxrrorl:: Dr:l; 14 FEBRUARI 1997

OnPzr'i&r
Kem-lnrx SaHI-aldc

Rerdsionsber&ttelse

Srocxnoru DEN J MAls 199f

Styrelsen foresiSr att boiagsstdmrnan med faststdllande av
Skandinaviska Enskilda Bankens balansrbkning fcilverksam-
hets6ret 1996 beslutar att av ovannimnda disponibla medel

Vi tiilstyrker, att resultatrdkningen och balansrdkningen fast

stills, att vinsten disponeras enligt fiirslaget i forvaltningsbe'
rdttelsen samt att styrelsens ledamiiter beviljas ansvarsfrihet
fiir riikenskapsAret.

Koncernen
Koncernredovisningen har upprdttats enligt lagen om Srsre-
dovisning i kreditinstitut och v;irdepappersboiag. Vi tillstyr-
ket att koncernresultatrikningen och koncernbalansriikning-
en faststills.

'* f-t-
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Resultatrikningar

S'E-Bankskoncernen
(Mkr)

1996 1995 1994 1993 1992
Rintor netto
Provisionsnetto 3j

Neftoresultat finansiella transaktioner o' 5)''

Ovriga intiikter')

7 292
4 699
3 275
2 548

8 357
5 771

3 042

5 866 Rintenettol)2r
4 200 Provisioner, avgifter och agio ar

3 979
3 033 Ovriga intiikter 5'

9779 6 555
o  6 to  o  rob

2162 1223
Summa riirelseintdlter

Allmiinna administrationskostnader 7r

Av- och nedskrivningar zr

17 814 L7 O78 Summa intdkter

7 827 7 047 Personalkostnader''
1 998 1 808 Ovripa kostnader 3r7r

t7 va L8 757 13 944

4 535 4 308 4 152
3 474 3 r93 4 869

418 410 556Ovriga rorelsekostnader'r 8t6 712 Avskrivningar
Summa kostnader fiire kreditfiirluster

Kreditforluster och vdrdefordndrinsar

l0 641 I 567 Summa kostnader fiire fiirluster

1 303 4 425 Krediiforluster

8427 7 gtl 9577

9 444 10 167 11 183
Rtirelseresultat
Bokslutsdispositioner
Skatter
Minoritetens andel

5 870 3 486 Riirelseresultat
4i0 142 Bokslutsdispositioner 6!

*1 584 -1 098 Skatt
1 Minoritetens andel

-701
-488
I  4 1 1

-11

579 -6 816
735 661

-216 1 413
-26 -20

Arets resultat

Balansrdkningar

4 696 2 531 Redovisat irsresultat

1996 1995

ztt I t72 4762

t994 1993 1992
Utl6ning till kreditinstitut')'�r
Utliining till allmdnheten 'r'r

Rdntebiirande vdrdepapper
Finansiella anliiggningstillgingar

.. Finansiella omsiittningstillgingar
Orr r isa  i i l l o insar  3 )

98271 58 185
25r352 222544
76990 89 380
8692 41 20r

68 298 48 t79
124015 148 5r4

Placerat hos banker
Utlining ')
Riintebdrande virdepapper

Investmentportf6lj
.. Tradingportfolj
Ovriga tillgingar

25 506 20 310 37 344
235 08i 275 r5r 328739
84767 t9 474 59 410
70 468 64r28 54937
\4299 15 346 4 473
65 710 73325 59 840

Summa tillgingar

Skulder till kreditinstitut o)

In- och upplining frin allmiinheten "o'

Emitterade viirdepapper m m
Ovriga skulder 5)

Efterstillda skulder
Eget kapital och kapitalandel av

obeskatiade reserver

550 628 518 623

123 585 99 165
151 929 133 606
106 866 106 669
r27 983 138 594
18 965 16 020

2i 300 24569

Summa tillgingar

Upplining fr6n banker a)

Inlirning u)

Emitterade vardepapper m m
Ovriga skulder :r
F6rlagslSn
Eget kapital och kapitalandel av

obeskattade reserver

411064 448260 485333

81 956 77 r24 144 651
139 823 157 015 141 975
102 503 117 900 118 389
45 040 50 330 42974
18 239 22563 20 556

23 503 23328 16 788
Summa skulder och eget kapital 550 628 518 623 Summa skulder och eget kapital 411 064 448 260 485 333

---- 
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$kandinaviska Enskilda Bamken
{Mkr)

I 996 1995 1 994 1993
7 423
4 279

7 688
5 080

t992
4 688
4  918

Riintor netto
Provisionsnetto -'

Nettoresultat finansiella transaktioner !: :' i'

6  1 i 3
3 207
3 233

676

5 540
2 8r4
4 078
2 344

Rantenetto " ''
Provisioner, avgifter och agio '

Ovriga intakter 5'jsa intiikter 'l

Summa riirelseintdkter

Allmiinna administrationskostnader I'

Av- och nedskrivningar ''

t3 229 t4 776 Summa intiikter

Personalkostnader ; '

Ovriga kostnader r ' ' '

2410 1 660 625
t37I2 74 428 10 231

7 r45
262
748

6  165
291
607

3 739
a  ) R A

253

3 213
2822

234

3  158
4 291

201rorelsekostnader ''

Summa kostnader fiire kreditfiirluster

Kreditforluster och vdrdef or;indringar

Avskrivni
8 155 7 063 Summa kostnader fiire fiirluster

885 3 596 Kreditforluster

7 246 6 269 7 650

5 148 I 962 9 587
Rtirelseresultat

Bokslutsdispositioner
Skatter

4 189

755
-1 200

4 lI7

431
-726

1  318

3 028
-414

2 470
-331

5 980
64

Riirelseresultat

Bokslutsdispositioner'r
Skatt

-803 -7 006

Arets resultat 3 744 3 822 Redovisat Arsresultat 3 932 I 336 -962

1996 r 995 1994 1993 1992
44 292

246 488
52 144
48 060
4 084

41 476

L)tlining till kreditinstitut ":l

Utlining till allmdnheten ')''

Riintebii rande vii rde papper
Finansiella anliggningsiillgingar
Finansiel la omsdttningsti l lg6ngar

125 560
156  010
77 417
8 062

69 355
102 762

83 781
153 384
90 290
42 178
48 112

t18 245

38 206
I l Y  / 3 /
84 791
7t 156
13 635
38 388

3 2 7 3 7
203 6 i5
77 775
63 286
14 489
42 17A

Placerat hos banker i)
UtlAning "
Rintebdrande viirdepapper
Investmentportfolj
Tradingportfolj

Ovriga ti l lgingar
Summa tillgingar

Skulder till kreditinstitut or
In- och uppl6ning fr6n allmdnheten a)
Emitierade vdrdepapper m rn
Ovriga skulder 5)
Efterstiillda skulder
Fspt  kan i te l  nnh

obeskattade reserver

4tt 749 445 7AO Summa tillgingar 34r t22 356 297 384 400

93740 82761 141 410
138 333 153 047 138 617
4Q 675 47 263 41 225
32 478 32227 28 966
t7 479 2t 04A 19 588

131 905 t11 720
148 350 130 600
40 039 46 305

104  496  119  81B
18 340 15 335

18  619  21  922

Uppl6ning JrAn banker
Inl ining
Emltterade vardepapper m m
0vriga skulder: l
Forlagsliin
Eget kapital och
obeskattade reserver 18 417 19 959 14 594

Summa skulder och eget kapital 46L749 4457oa summa skulder och eget kapital 34L zzz 356 297 394 4oo

Den nya redovisningslagstiftningen for kreditinstitut innebdr dels en ny
uppstillning for resultat- och balansriikningar, dels injorandet av nya vir-
deringsregler. For en ndrmare beskrivning av dessa hinvisas till Redovis-
nrngsprinciper (sid 40).

De nya virderingsreglerna har inforts fr o m 1996. I tabellen ovan har
den nya redovisningsformen anvdnts for resultat- och balansriikningen
for 6ren 1996 och 1995 medan den gamla uppstiillningsforraen bibehif
lits for Sren 1994-1992.

De storre sklllnaderna mellan uppstillningsformerna beskrivs kortfat-
tat nedan:

Resultatrdkningen
1) -Leasingintikter som tidigare ingick i Rintenettot redovisas nu som

0vriga intiikter
2) Leasingavskrivningar som tidigare ingick i Rdntenettot redovisas nu

som Avskrivningar
3) Provisionskostriader som tidigare ingick i Ovriga kostnader redovisas

nu i Provisionsnettot
4) Agio som tidigare redovisades i Provisioner, avgifter och aglo redovi-

sas nu i Nettoresultat finansiella transaktioner
5) Fdrsdljningsresultat som tidigare redovisades i 0vriga intiikter redovi-

sas nu i Nettoresultal iinansiella kansaktioner
6) Virdejusteringskontot for investmentportfoljen som tidigare

redovisades i bokslutsdispositioner har tagits bort. lstiillet redovisas
viirdeforindringar pi finansiella omsiitningstillgingar i Nettoresultat
finansiella transaktioner. Virdefordndringar pi anldggningstil196ngar
redovisas inte alls i resultatrdknineen

7) Personalkostnader och Ovriga koitnader har delats upp i Allmlinna
administrationskostnader och Ovriga rorelsekostnader

BalansrAkningen
1) Utlining till finansinstitut som tidigare redovisades i Uflining redovisas

nu i Utlining till kreditinstitut
2) Liinderriskreserven som tidigare redovisades som en Ovrig skuld

redovisas nu som en avdragspost i Utlining till allmdnheten eller Utlir-
ning till kreditinstitut

3) Positiva stiingningsviirdet for derivat som tidigare ej redovisades i
balansrakningen redovisas nu I posten Ovriga ti l lgi ingar

4) Upplining frin finanslnstitut som tidigare redovisades i Inlirning redovr-
sas nu i Skulder till kreditinstitut

5) Negativa stdngningsviirdet Jor derivat som tidigare ej redovisades i
balansrakningen redovisas nu i posten Ovriga skulder

'KANDT|;AvlsKA EN'KTLDA uo**a. fli--



STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER

Karl-Erik Sahlberg Bo Berggren

$tyrelseo ledamde hefattmi ngshavane och revisoren

Rune Andersson Tore Daun Urban lansson Mnrcus Wallenberg Anne Wibble

CarI lohan Aberg

sTY.:lL::,:,

Bjdrn Suedberg Jacob Wallenberg RoIfBIom RoIf Knrlsson UIf lensen Bengt Samuelsson

Av bolagsstiimman valda
ledamiiter

KARL-ERIK SAHLBERC,
f'1928;1.989 (1982).
Ekon dr, tekn dr
S trlr elsens or df dr an d e
oidforande i Cardo och Vattenfall.
Vice ordforande i Skoogs. Ledamot
i Tetra Laval GrouP och Incentive.
Aktieinnehav: 2 052 aktier av serie
A och 108 aktier av serie C.

Bo BERGGREN') ,
t 1936;1992 (1987).
Tekn dr
S tyrelsens aice ordfdrande
Oidforande i STORA, Astra, SAS
Sverige, svensk ordforande i SAS'
Vice ordforande i Investor och
Industriforbundet. Ledamot i
Danisco A/S, Ericsson, Kungl
Tekniska Hogskolan. Medlem i
International Council of J.P Morgan
& Co. Inc. och Robert Bosch
Internationale Beteiligungen/
Advisory Committee.
Aktieinnehav: 6 200 aktier av serie A

RUNE ANDERSSON 1),

f1944;-1991. (1987).
Tekn dr
Ordforande i Getinge, SSAB,
Svedala, Trelleborg och Akila
Ledamot i Sandvik.
Aktieinnehav:0

TORE DAUN '),

f1929;1989 (1979).
Direktor
Ordforande i Meda. Ledamot i Elmo
Calf och BASF Svenska.
Aklieinnehav: 1 718 aktier av serie
A och 44 aktier av serie C

URBAN JANSSON ,),

I 1945;1996
Verkstzillande direktor, Forvaltnings
AB Ratos.
Ordforande i Dahl, Esselte, Inter
Forward, PriFast och Scandic
Hotels.
Ledamot i GarPhyttan Industrier,
Grossistforbundet Svensk Handel,
Jndustri Kapital, Stockholms
Handelskammare,Telia Overseas
och Securum.
Aktieinnehav: 3 000 aktier av serie A

MARCUS WALLENBERG T),

t 1.956;1.995.
Vice VD, Investor AB
Vice ordforande i Astra och Saab.
Ledamot i Ericsson, Incentive,
Investor, Scania, Knut och
Alice Wallenbergs Stiftelse och SAS
Sverige.
Aktieinnehav: 381 739 aktier av serie
A och 20 058 aktier av serie C

ANNE WIBBLE,
t 1943;1996
Riksdagsledamot.
Ledamot i Arbetsmarknadsstyrelsen
och Riksbankens Jubileumsfond.
Aktieinnehav: 200 aktier av serie A

CARL JoHAN Assnc ' ) ,

Fi1 dr
I 1,930;1.996
Ordforande i Aktiefr?imiandet och
Direktionen for Handelshogskolan i
Stockhohn.
Ledamot i Graninge och Preem
Petroleum.
Aktieinnehav: 1 000 aktier av serie A.

BJORN SVEDBERG r)'),

f 1,937;1992.
Tekn dr
Verkstrillande direktdr och koncernchef
Ordforande i Ericsson och ABB AB.
Ledamot i ABB, SAS Sverige,
STORA och Volvo.
Aktieinnehav: 34 200 aktier av serie A.

Av bolagsstiimman vald suPPleant

JACOB WALLENBERG,
f 1.956;1996.
Vice VD och stcillfriretriidande koncern-
chef
Vice ordfdrande i STORA.
Ledamot i Knut och Alice Wallen-
bergs Stiftelse.
Aktieinnehav: 68 690 aktier av serie
Aoch 4 478 aktier av serie C.

Av de anstiillda utsedda ledamiiter

Ror-p Bt-ov,
11.932;"1984.
Forbundsordf orande, Finansforbun-
det, bankdirektor
Aktieinnehav: 2 705 aktier av serie
A och 150 aktier av serie C.

RoLF KARLssoN,
t 1,953;799"1.
Cheftj2insteman
Aktieinnehav: 0

Av de anstiillda utsedda suppleanter

Ulr  JrNsru,
I 1950;1.995.
Bankkamrer
Aktieinnehav: 1 369 aktier av serie A.

BENGT SAMUELSSON,
f 

'1,953;1993.

Bankkamrer
Aktieinnehav: 369 aktier av serie A'

' " " ' " - 
A;;;;;; ,user tadelsJdt och ittunisdr i styrelsett: drtnl iiom Parelltes nn

Aktieinnehau ittklderit mnk4nnkas, omyndiga bants och niitstdeflde bal,,s innehau
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER
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B]ORN SVEDBERG,
f 1.937; 1.992.
VerkstAllande direktor
och koncernchef.
Aktieinnehav:
34 200 aktier av serie A.

J A L U b  V V A L L E I \ b E I ( U /

f 
-1956; 

1.984-1.990, 7993.
Vice VD och stiillfore-
trddande koncernchef
Aktieinnehav:
68 690 aktier av serie A och
4 478 aktier av serie C.

KOt';;E:t!itr.p

MoNrca CaNrve.N,
f 1.954;1.977.
Aktieinnehav: 0

Lans Gusrerssox,
f 1.946;1.982
Vice VD
Aktieinnehav:
302 aktier av serie A.

LARs IsAcssoN,
| 1,944;1,972.
Vice VD och finanschef
Aktieinnehav:
7 740 aktier av serie A.

URBAN JANELD,
f 1.945;7967.
Koncerncontroller.
Aktieinnehav:
6 651 aktier av serie A.

PER LUNDBERG,
f 1943;1994.
Koncernkreditchef.
Aktieinnehav:
2 712 aktier av serie A

Verkst iillande ledningen.
Frdn adnster: Bjdm Saedberg,
Monica Canenan,

lacob Wallenberg, Per Ltmdberg,
Lars Isacsson, Urban laneld,
Lars Gustafsson.

:\ ltc/ ' ;

Verkstiillande ledning

BJORN SVEDBERG

MoNrcA CaNrlraar.I

LARS GUSTAFSSON

Lens IsecssoN

URBAN JANELD

Prn LuNosenc

Jecon WalleNrrnc

AffZirsenheter

Rurcsn BLENNow,
Internationella ndtverket

FlrvtNc CARLBoRc,
Kontorsrcirelsen

Eva Crrrnelrr,
Marknad & Processer

P O Deulsrror,
Foretagskontakter
RoLF HANSSoN,
Client Relationship Mgt

ANDERS HEDENSTROM,
S-E-Banken Fonder

MATS LARSSON,
Trading & Capital Markets

LARS LTNDER-ARoNsoN/
Enskilda Securities

ANosns MossBERG,
S-E-Banken Frirszikring

HUGo AF PETERSENS,
S-E-Banken
Kapitalforvaltning

ERIK RYDMARK,
Sesam Telefonbanken

Canr JonaN Sutru,
FinansSkandic

CARL SUNDVIK,
S-E-Banken BoL6n

ErNan Tuooel-Nrss,
Custody Service

SYNNOVE TRYGG,
S-E Banken Kort

MICHAEL WoLD
Commercial Banking

Koncernstaber och
supportenheter

Tol,trray BoveN,
SEB Data

Kles Exr-uNo,
Chefekonom

HAKAN FRANZ€N,
Administration

BsnNr GyLr.sNswAno
Revision

f  E l (  J  r D r f  u t ( > ,

EMU

Ylwa KenlcnrN,
Koncernstab IT

KrnsrrN Ryen,
Personal

JOHAN STALHAND,
iuridik
GuNrr-la WTKMAN,
Information

Av bolagsstimman valda
revisorer

CLAs BLIX,
Auktoriserad revisor,
Ernst & Young
Ordforande

GoRAN JACoBSSoN,
Auktoriserad revisor,
Ohrlings Coopers &
Lybrand

Av bolagsstiimman valda
suppleanter

LARS BoNNEVIER,
Auktoriserad revisor,
Ernst & Young

PETER CLEMEDTSoN,
Auktoriserad revisor,
Ohrlings Coopers &
Lybrand

Av Finansinspektionen
Iiirordnad revisor

UrLa-snrrr NoRDIN,
Auktoriserad revisor,
Price Waterhouse

BENcr DrruNts,
RAdgivare

Artalen aoser t'iidelsedr och anstiillningsdr i banken .
Aktieinnehaa inkluderar mnke fmakas, onyndiga barni och riir sf den de bola gs innehna.
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ADRESSER

HUVUDKONTOR
Koncemledning

IntcmationalNehno*
Commetcial Banking
Trailing 8 Capital Markets
Project 8 Structured Finance
Cli ent Rel ati on ship Mgt.
Fdretagskontakter
B es dks a dr e ss : Kungstriid gArds gatan 8
Postadress: 106 40 Stockholm
Telefon: 08763 80 00

08 22 19 00 (direktionsvdxel)

OvRIeR EFIHETER OCH
DOTTEREOLAG I SVERIGE

Kontorsriirelsen
Custody Seroice
S -E -B a nken Kap it alf 6 n a I tnin g
Besdksadress: Sergeis Torg 2
Postadress: 106 40 Stockholm
Telefon: 08 763 50 00
08 22 L9 00 (direktionsviixel)

RegionNor
Besdkssdress: Trddgiirdsgatan 5 A
Postadress: Box 1954

753 09 Uppsala
Telefon: 018 19 40 00
Telet'ax: 0'18 

'1.2 
82 71.

Region Stot-Stockholm
Besdksadress: Sergels Torg 2
Postadress: 105 40 Stockholm
Telefon: 08 763 50 00
Telefax: 08 20 54 08

RegionViist ..
Besdksadress: Ostra Hamngatan 24
Postadress: 405 04 Goteborg
Telefon: 03^l 6210 00
Telefax: 03L "15 36 13

Region 6st
B esdksadress : Platensgatan 8
Postadress: Box 1553

581 15 Linktiping
Telefon: 01.3 24 84 00
Telefax: 013 1.0 53'15

Region Syd. ..
B esdksadress : Ostergatan 39
P ostadr ess : 205 20 Malmo
Telefon: 040 667 60 00
Telet'ax:040 667 6438

Enskilda Securities
B esdksadress : Nybrokajen 5
Postadress: 103 36 Stockholm
Telefon:08 522295 00
Telefax: 08 522295 0"1

EinansSkandic AB
Besdksadr ess : Hamngatan 24
P os tadress : 1 06 40 Stockholm
Telefon: 08 698 17 00
Telefax: 08 698 "17 '10

Matknad I Ptocesset
B esdksadr ess : Rissneleden 11 0
P ostadress : 1 06 40 Stockholm
Telefon: 08 639 10 00
Telefax:08 639 17 79

S -E -B anken F astigheter AB
Besdksadr e ss : Hamngatan 24
Postadress: 106 40 Stockholm
Telefon: 08 763 50 00
Telet'ax: 08 2^I 33 47

Skanilin miska Enskilda B anken,
Neu York and Cayman Islanils
Branches
Enskilda Secuities Inc,
S-E-Banken Foniler AB
B es(iks- o ch po stadress :
245 Park Avenue, 42 nd Floor
New York, N.Y 10167
Telefon: 0091. 2 12 907 47 00

00912'12351. 48 70
(Enskilda Securities)

Telefax:0097 212 370 
"17 

09
0091.2"t2983 67 6L
(Enskilda Securities)

Tel e x : 23 -42'I 518 esseb ny
Telex: 23-661590 esseb ny (General)
Telegtam: Essebanken
SWFT-adress: ESSEUS33

Skandin azs iska Enskil da B anken,
PaisBranch
Enskilda SA.
Besriksadress : 25, rue Balzac
P o st adress : Bolte Postale 125
F-75363 Paris Cedex 08
Telefon:00933 1 53 83 19 50

00933 1 53 83 19 00
(Enskilda S.A.)

Telefax:00933 1. 42 89 63 60
00933 1 42 89 1.9 15
(Enskilda S.A.)

Sk andin aoiska Enskilila B anken,
HongkongBranch
S-E-BankenFonder AB
B esdks- o ch p ostadress :
2201 Jardine House
1 Connaught Place
Central Hongkong
Telefon: 009852 2868 20 1L
Telefax: 009852 2868 40 37
Telex: 802-67341, esseb hx
SWFT-adress: ESSEHKHH

Sk andinao i sk a Enskilda B anken,
Singapore Branch
Besdks- och postadress:
50 Raffles Place #36-01
Shell Tower
Singapore 0104
Republic of Singapore
Telefon: 00965 2235 644
Telefax: 00965 22 53 047
IetPxi 6/-25166 eSSeDK rS

Telegram: Essebank
SWFT-adr ess : ESSESGSG (Branch)

ESSESGMER (Merchant)

Sk anilinaoiska Enskil d a B anken,
Tokyo Branch
Besdksadress: Frkokt
Seimei Building 12F
2-2-2, Uchisaiwaicho
Chiyoda-ku, Tokyo 100
Postadress: CP O Box 1633,
Tokyo 100-91
Telefon: 00981.3 3591 7007
Telefax: 0098"1 3 3591 9351
SWFT adress:ESSEJPJX

Skandinaaiska
Enskilda Banken AG,
Frankfurt am Main
B e s dks a dr e s s : Rdnmhof strasse 2-4
P ostadress: Postfach 101957
lj-buu1v tranKmrt am ruarn
Telefon: 00949 69 920 270
Telefax: 00949 69 283 855
Telex:41-413473 sebf d

Filialer
Hamburg
Besdksadress : Speetsort 4
P ostadress : P ostf ach 1 01508

D-20010 Hamburg
Telefon: 00949 40 3095 050
Telet'ax: 00949 40 3095 0530

Diisseldorf
Bestiks- och postadress:
Zweigstelle Drisseldorf
San Remo Strasse 15
D405 45 Diisseldorf
Telefon: 00949 211. 551.974
Telefax:00949 211. 551 903

S -E-B anken Lux emb ourg S -4,,
Luxemburg
B esdksadress : 1 6, Boulevard Royal
Postadress: BP 487

L-2014 Luembourg
Telefon: 009352 46'17 "\7-l

Telefax: 009352 46 77 1.0

Representantkontor
S -E -B anken Luxemb ourg S 4,,
Mafuella
Besdks- och postadress: Jacarandas 4
La Quinta GoIf
E-29660 Nueva Andalucia
Telefon: 00934 5 276 22 18
Telefax: 00934 5 276 22 1.9

S -E -B anken Luxemb ourg 5,4,,
London
Besdks- och postadress:
Scandinavian House
2-6 Cannon Sireet
GB-London EC4M 6XX
Telefon: 009M'17"1 246 4202
Telefax: 00944 1.71. 528 91.48

S-E-Banken Luxembourg 5,A,, Nice
Bestjksadress:107, Quai des Etats Unis
P ostadress : F-06300 Nice
Telefon: 00933 493 80 46 00
Telet'ax: 00933 493 80 4280

REPRESENTANTKONTAR

Rysslanil - Moskaa
B esdlcsadress : 22 / 25 Bolshoy
Strochenovskiy Pereulok
Floor 4, Office 6
Moskva 113054
Telefon: 0097 503 232 26 60

0097 50323226 58
0097 50323226 61

Telefax: 0097 503 232 26 59
Postadress: P.O Box 294
SF-s 3101 Lappeenranta, Finland

Folkrepubliken Kina - Beijing
Besilks- och postadress; Unit 6-05
Landmark Tower
8 North Dongsanhuan Rd
Chaoyang Distdct
Beijing 100026
Telefon: 00986 10 6501 19 06 (direkt)

00986 10 6501 65 88 ext 21145
Telefax: 00986 10 6501 19 13

Brasilien - Sdo Paulo
B esdks - och po stadress :
Cenfro Empresarial, Faria Lima,
Avenida Brigadeiro
Faria Lima 2020 - 7 andar - Conj. 71
01481-900 56o Paulo
Telefon: 00955 11. 815 27 33
Telefax: 00955 11. 81.5 2796
Telegram: Essebankrep

Adresser $kandinaviska Enskilda Banken
S-E-BankenFoniler AB
B esdksadress : Regeringsgatan 45
P ostadress: 106 40 Stockholm
Tekfon: 08 676 90 00
Telefax: 08 676 9'L 29

S -E-B anken E iirctagsino est
Besdksadress : Hanngatan 24
Postadress: 105 40 Stockholm
Telefon: 08 753 50 00
Telefax: 08 763 79 00

S -E -B anken F 6rc iiking AB
B esdksadress : Regeringsgatan 45
Postadress: Box7294

103 90 Stockholm
Telet'on: 08 763 75 00
Telet'ax: 08 2471. 69

S-E-Banken Kott
inklusioe Dinerc Club
Nordic AB, Eurocaril AB
och Euroline AB
Besijksadress: Mdster Samuelsgatan 34
P os tadress : 1 03 83 Stockholm
Telefon: 08 1.4 70 00
Telefax: 08 

-10 
64 08

S-E-Banken Boldn AB
B esi)ksadress : Regeringsgatan 65
Postadress: Box7370
103 91 Stockholm
Telefon: 08 723 75 00
Telefax: 08 10 5296

Sesam Telefonbanken
Postadress: 105 40 Stockholm
Telefon: 08 606 96 00
Telefax: 08 676 9"1 29

FILIALER OCH
DOTTERBOLAG I TJTLX{NDET

Sk anilin ao isk a Enskild a B anken'
Helsingfors Branch
B esijksadr ess : Unionsgatan 30
Postadress: PO Box 630

SF-00101 Helsingfors
Telefon: 009358 9 17 1L 30

009358 9 61628 00
Telefax: 0093589 17 1.0 56

Sk an din aoisk a Enskilda B anken,
OsIo Branch
B esdksadr ess : Rosencr antzgate 22
Postadress: Postboks 1843, Vika

N-0123 Oslo
Telefon: 00947 228270 00
Telefax: 00947 22 82 70 70

Sk andin aoisk a Enskild a B anken'
London Branch
Enskil d a Venture s Limite d
S-E-Banken Fonder AB
B esdks- och postadress :
Scandinavian House
2-6 Camon Street
GB-London EC4M 6XX
Telefon: 00944 771. 246 4000

00944 1.71. 329 3265
(S-E-Banken Fonder)

Telet'ax: 00944771. 588 0929
009M 1.71 956 9957
009441.71. 410 9"\1.
(S-E-Banken Fonder)

SWFT-adress: ESSEGB2L
Teler: 51-8950281 esseld g
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RegionNot
Antal lokalkontor:31

Region Stor-Stockholm
Antal lokalkontor: 64

Region Viist
Antal lokalkontor: 85

Region Ost
Antal lokalkontor: 43

Region Syd
Antal lokalkontor: 51

Rddgio ande Regionalstyrelse i Viistsaerige
Eric Alfredson,
Elga AB.

Peter Augustsson,
AB SKF

Sven Bjorkman,
S-E-Banken

Lennart Bylock,
B&N, Bylock & Nordsjofrakt

Tore Daun,
S-E-Banken

Bengt O Eriksson,
Stena Fastigheter AB

Gunnar Larsson,
IFK Goteborg

Hdkan Larsson,
Bilspedition AB

Anne Ludvigson,
AB Ludvig Svensson

Mauritz Sah-lin

Bj<lrn Svedberg,
9E-Banken

Jan-Erik Vahlne,
Handelshcigskolan vid
Goteborgs Universitet

Johan Wachtmeister,
S-E-Banken

Rdilgiztande Regionalstyrelse i Syilsoerige
Mikael Blomqvist,
Roxtec AB

Rolf Hanssory
S-E-Banken

Mikael Karlsson,
Axis Communications AB

Mats Kjaer,
S-E-Banken

Berthold Lindqvist,
Gambro

Inger Nilsson,
Malmo Stad

Lennart Nilsson,
Cardo AB

Thore Ohlsson,
AB Aritmos

Thomas Old6r,
Svedala Indusfri AB

Karl-Erik Sahlberg,
S-E-Banken

Gunnar Skoog,
Skoogs AB

Carl-Gustaf Sond6ru
Lindab AB

Bjorn Svedbery
S-E-Banken

Produktion: S-E-Banken och Intellecta AB . Fotografier: Bruno Ehrs, Stephan Maxkellen, Pressens Bild, Tony Stone lmages, Husmo-foto



Ordinarie bolagsstiimrna hAlles tisdagen den 29 april

1997 klockan 16.30 p& Stockholmsm;issan, Alvsjo.

Aktieeigare som vill deltaga i bolagsst2imrnan skall

dels vara inford i den av Vdrdepapperscentralen VPC AB

(VPC) forda aktieboken senast fredagen den

18 aprll1997,

dels g&a anmdlan tili banken - Koncernstab Juridik,
Box16067,103 22 Stockholm, telefon 08-763 80 00 -

senast torsdagen den 24 april 7997 k\ 73.00.

Aktiedgare som har sina aktier forvaltarregistrerade

genom banks notariatavdelning eller annan forvaltare

mAste for att Ziga r2itt att deltaga i bolagsstdmman begti-

ra att tillfiilligt foras in i aktieboken hos VPC.

Aktieligaren mAste underrdtta forvaltaren hdrom i sod

tid fore fredagen den 18 aprlI1997.

Obseraera att fi)rfarandet ocksd giiller aktieiigare som utnytt-

j ar Skandinaaiska Enskilda Bankens Aktieiigardepd.

Sty'relsen foreslAr som avstdmningsdag for utdelningen

mindagen den 5 maj 1997.Beslutar bolagsstlimman i

errlighet med forslaget, berdknas utdeiningen komma

att utsdndas av VPC tisdagen den 13 maj 1997.

6 Sfandlnavlstr<a Ensl<ilda Banken
SralrorNavrsra Errrsrrrna Bar.rrrN AB (nurr,)

KoNcrnNsran InronvanroN
ro6 4o Srocrcrorvr


