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Innehåll

I resultaträkningen summeras årets resultat genom

nettot av intäkter och kostnader liksom kreditförluster
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Resultaträkning
Mkr

2016 2015 Förändring, %

Räntenetto
18 738 18 938 -1

Provisionsnetto
16 628 18 345 -9

Nettoresultat av finansiella transaktioner 7 056 5 478 29

Övriga intäkter, netto
1 349 1 002 35

Summa intäkter
43 771 43 763 0

Personalkostnader
–14 562 -14 436 1

Övriga kostnader
–6 703 -6 355 5

Av- och nedskrivningar av tillgångar –6 496 -1 011

Summa kostnader
–27 761 -21 802 27

Vinster och förluster från materiella och

immateriella tillgångar
–150 - 213 -30

Kreditförluster, netto
–993 - 883 12

Rörelseresultat
14 867 20 865 -29

Skatt
–4 249 -4 284 -1

Nettoresultat
10 618 16 581 -36

2016 i korthet
Viktiga händelser4 Omvärldsläge

och strategi
SEB:s strategi är inriktad på att
erbjuda en ledande kundupp-
levelse, att investera i digitala
gränssnitt och automatiserade
processer samt att vara denmest
attraktiva arbetsgivaren – allt
för att skapa värde för alla
intressenter.

18 Nya kund-
erbjudanden

Medkundernas behov och
bankens vision att erbjuda
service i världsklass som
ledstjärnor, tar SEB ett antal
initiativ för att förbättra sina
kunderbjudanden.

28 Risk
Riskhantering är oumbärlig
för SEB:s långsiktiga
lönsamhet. Hanteringen
av IT-risker och klimat-
relaterade risker ökar i
betydelse.

16 Kund-
aktiviteter

Osäkert omvärldsläge bidrog till
att storföretags- och institutio-
nella kunder var aktiva inom
riskhantering. Blandmindre
ochmedelstora företag var
affärs-lägetmer positivt.
Privatkunderna ökade sitt
sparande och sina bolån.

21 Hållbara
tjänster

SEB vill vara en förebild inom
hållbarhet samt finansiering
och investeringar som främjar
långsiktigt hållbar utveckling.

30 Året i
siffror

Rörelseresultatetminskademed
7 procent exklusive jämförelse-
störande poster. Rörelseresul-
tatetminskademed 29 procent
inklusive jämförelsestörande
poster. Styrelsen föreslår en
utdelning på 5:50 kronor per
aktie.

Nyckeltal

2016 2015

Rörelseintäkter,Mkr 43 771 43 763
Rörelseresultat,Mkr 14 867 20 865
Räntabilitet, procent 7,8 12,2

K/I-tal 0,63 0,50
Vinst per aktie, kr 4:88 7:57
Föreslagen utdelning, kr 5:50 5:25
Kärnprimärkapitalrelation, procent 18,8 18,8
Bruttosoliditetsgrad, procent 5,1 4,9
Likviditetstäckningsgrad, procent 168 128

Kunderna efterfrågade
säkrings- och riskhan-
teringstjänster under
hela året.

I Prosperas kund-
undersökning
rankades SEB som
nummer ett i kund-
nöjdhet av nordiska
större storföretag
och nordiska större
finansiella institu-
tioner.

SEB ökade utlåning
och kreditlöften
till företag och
fastighetsförvaltning
med 134miljarder
kronor.

Rörelsekostnaderna
ökade i ochmeden
nedskrivningav
goodwill på5334Mkr.

SEB betalade 1 362Mkr
i myndighetsavgifter
relaterade till finansiell
stabilitet.

Efter utgången av 2016,
meddelade Annika
Falkengren, SEB:s VD och
koncernchef, att hon
beslutat att lämna
banken.Hennes
efterträdare blir Johan
Torgeby, för närvarande
divisionschef i SEB.

Som enda nordiska bank
antogs SEB som ett av
företagen i Dow Jones
Sustainability Index.



Vilka vi är
Vårt engagemang för att skapa värde för våra kunder bygger
på en tradition av entreprenörskap, internationell utblick
och långsiktigt perspektiv. Som bank har vi en viktig roll i
övergången till en mer hållbar värld.

Vårt syfte
Vi är övertygade om att entreprenöriellt
tänkande liksom innovativa företag
behövs för att skapa en bättre värld.
Vi finns här för att göra det möjligt för
dem att uppnå sina ambitioner och
lyckas i såväl goda som svåra tider.

Vår vision
Att leverera service i världsklass
till våra kunder.

Våra strategiska
prioriteringar
• Ledande kundupplevelser
• Fortsatt motståndskraft och

flexibilitet
• Tillväxt inom våra styrkeområden

160
år i företagsamhetens tjänst

Våra finansiella mål
Utfall
2016 1)

Utfall
2015 1)

Utdelning på 40 procent
eller mer av vinst per aktie 75% 2) 66%

Kärnprimärkapitalrelation
på cirka 150 punkter över
myndighetskravet

18,8% 3) 18,8%

Konkurrenskraftig
avkastning 11,3% 4) 12,9%

1) Utfallet är exklusive jämförelsestörande poster. Se sid. 31.
2) Utfall inkl. jämförelsestörande poster är 113%. Föreslagen

utdelning 5:50 kronor per aktie (5:25).
3) Finansinspektionens krav vid årsslutet 2016: 16,9%.
4) Utfall inkl. jämförelsestörande poster är 7,8% .

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
2) Genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR ).
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Vad vi gör
SEB tar aktiv del i utvecklingen av de samhällen där banken är
verksam, genom att bygga goda kundrelationer. I Sverige och
Baltikum erbjuder vi finansiell rådgivning och ett brett utbud
av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland
har vår verksamhet ett starkt fokus på fullserviceerbjudanden
till företagskunder och institutioner.

...omfattande tjänster…

Inom områden som:
– Affärsbankstjänster
– Investment banking
– Rådgivning
– Långsiktigt sparande
– Livförsäkring
– Betalningar
– Finansiering

…och olika kanaler…

219
kontor i Sverige och Baltikum

2,4
transaktioner online per
helkund och vecka

3,0
mobilbankstransaktioner per
helkund och vecka

20
internationella kontor

24/7
telefonbankservice

200
kundansvariga för stora företag
och institutioner

...skapar vi värde

…via vår affärsmodell...

Strategi Motstånds-
kraft

Tjänster

IT Risk

Styrning

Genom att uppfylla krav
och förväntningar från
kunder, aktieägare, anställda
och samhället i stort...

SEB är den ledande
företagsbanken i Norden

0 20 40 60 80 100

Andel i procent Nordiska
av totala intäkter 2016 SEB konkurrenter

Stora företag och
institutioner 42 27
Livförsäkring (fondförsäkr.) 10 4
Kapitalförvaltning 10 10
Kontorsrörelsen 38 59

1) Fördelning av intäkter för Swedbank, SHB, Nordea,
Danske Bank och DNB. Enbart affärsområden (indikativt).

SEB

Nordiska

konkur-
renter1)

Räntor erlagda
till kunderna

Utdelning till
276 000 aktieägare

Löner, pensioner
och förmåner till
15 300 medarbetare

Betalningar till
12 300 leverantörer

Skatter och
sociala avgifter

Myndighetsavgifter

SEB:s totala bidrag

16,5

11,9

12,0

8,3

6,9
1,4

57,0mdr kr Årsstämma
Årsstämman hålls tisdagen den 28mars 2017 klockan 13.00 i Konserthuset vidHötorget i Stockholm.

Kallelse till årsstämman samt dagordning finns tillgängliga på SEB:s hemsidawww.sebgroup.com/sv

Aktieägare somvill delta i stämman ska senast onsdagen den 22mars 2017:
– vara införd i den avEuroclear SwedenAB förda aktieboken och
– anmäla sig till banken på ett av följande sätt:
på telefon klockan 9.00–16.30 inomSverige på 0771 23 18 18 (+46 771 23 18 18 utanför Sverige) eller
via internet på SEB:s hemsida,www.sebgroup.com/sv eller
skriftligen till Skandinaviska Enskilda BankenAB, Årsstämman, Box 7832, 103 98 Stockholm

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på 5:50 kronor per aktie för 2016.

Torsdagen den 30mars 2017 är föreslagen somavstämningsdag för utdelningen. Omårsstämmanbeslutar i
enlighetmed förslaget kommer aktien att handlas utan utdelning onsdagen den 29mars 2017 och utdelningen
beräknas sändas ut av Euroclear SwedenAB tisdagen den 4 april 2017.



Detta är SEB

Kunderna kommer alltid främst. Våra 15 300
engagerade och erfarnamedarbetare arbetar
som ett team för våra kunder.

Vilka vi finns till för

1,4
miljoner helkunder

Privatkunder

SEB har cirka 4 miljoner
privatpersoner bland sina kunder i
Sverige och Baltikum. Av dessa är
runt 1,4 miljoner helkunder i banken.

267000
helkunder

Mindre och
medelstora företag
Totalt betjänar SEB cirka 400 000
mindre och medelstora företag i
Sverige och Baltikum. Av dessa är
cirka 267 000 helkunder.

2300
stora företag

Stora
företag
SEB:s företagskunder i Norden hör till
de största i sina respektive branscher.
I Tyskland omfattar kunderna såväl
större medelstora företag som stora
multinationella bolag.

700
finansiella institutioner

Finansiella
institutioner
De institutionella kunderna är
verksamma såväl i Norden som
internationellt.





nas beteende. Kundernas efterfrågan på
rådgivnings- och riskhanteringstjänster
bestod. När affärslägetmot slutet av året
blevmer positivt, ökade storföretagens
transaktionsbenägenhet och därmed
kreditefterfrågan. SEB deltog i ett antal
börsintroduktioner i Norden. Det låga
ränteläget bidrog till attmånga finansiella
institutioner flyttade längre ut på riskkur-
van till mindre likvida placeringar. Både
i Sverige och Baltikum stöttade vimindre
ochmedelstora företag somverkar på den
inhemskamarknaden i taktmed att de
ökade sin investeringsvilja.

Förändringar i den demografiska utveck-
lingen såsom en allt äldre befolkning ökar
behovet av långsiktigt sparande. Kunderna
uppskattade vårt heltäckande sparerbju-
dande, somnu även innehåller traditionell
livförsäkring. Både privatkunder och
institutionella kunder har högre krav på
hållbarhetsinriktade placeringar. Vi har
valt att ligga i framkant imetodik och
förhållningssätt i dessa frågor.

Banksektorn har, precis somalla bran-
scher, varit tvungen att utmana affärs-
modellerna till följd av digitaliseringen
och kundernas snabbt förändrade beteen-
den. 2016 var också det första året på vår
tre åriga affärsplan. Den speglar vår över-

År 2016markerade början på en ny
affärsplan med fokus på tillväxt
och transformation.

När jag ser tillbaka påmin tid somVD för
denna fantastiska bank,måste jag säga att
det har varit såmånga olika – och alla var
de exceptionella – ekonomiska faser. De
första åren präglades av riklig likviditet,
snabb kredittillväxt och snedvriden avkast-
ning på risk. Vid det här laget vet vi alla hur
det slutade. Den djupa globala finanskrisen
med en akut fas efter LehmanBrothers
krasch 2008 fick enorma effekter, inte bara
för det finansiella systemet, utan även för
realekonomin. Än idag har den globala
tillväxten inte kommit igenmed full kraft,
trots åratal av okonventionell penning-
politikmed stora kvantitativa lättnader
och till ochmed negativa räntor.

På SEB har vi har alltid styrts av två prin-
ciper: att ha nära kundrelationer och att
upprätthållamotståndskraft och flexibilitet.
Genomen stark balansräkning och betryg-
gande likviditetsreserver kan vi stödja våra
kunder i såväl goda somdåliga tider. Samti-
digt utvecklar vi våra tjänster så att de blir
änmer användarvänliga.

Under det senaste året fortsatte föränd-
ringarna imarknaderna att påverka kunder-

Service i
världsklass

»Hela teamet kommer att, steg för steg,
fortsätta att strävamot vår vision. «

tygelse att kundorientering och digitalise-
ring ökar i betydelse framöver. Vi förändrar
vårt arbetssätt och har investerat i och
lanserat nya gränssnitt i alla kundsegment
samt ett antal nya tjänster, inklusive rådgiv-
ning på distans.

Jag skulle vilja ta tillfället i akt att tacka
allamedarbetare och kunder för deras
engagemang och förtroende för SEB under
alla dessa år. Det har varitmassor av hårt
arbete,menmest av allt har det varitmer
än elva år av passion för SEB. Jag vet att hela
det fantastiska SEB-teamet kommer att,
steg för steg, fortsätta resanmot vår vision
om service i världsklass.

Stockholm, februari 2017

Annika Falkengren
Verkställande direktör och koncernchef

VD-ord



Omvärldsläget
Tre större globala trender påverkar bankers verksamhet.
Kundernas beteende och förväntningar förändrasmed den digitala
omställningen. Tillväxten i världsekonomin är fortsatt osäker givet de
låga eller negativa räntorna och de nyamyndighetskraven. Förvänt-
ningarna på banker att ta ansvar för enmer hållbar värld har ökat.



Världsekonomin är fortsatt osäker i spåren
av demånga oväntade ekonomiska och
politiska händelserna under 2016.Men det
fanns också tecken på en tydligare ekono-
misk vändning. Ett flertal initiativ avseende
investeringar i infrastruktur har tagits.
Räntehöjningen i USAkan ha varit start-
punkten för att kommabort från lägetmed
mycket låga eller negativa räntor och för
att så småningomkunna avsluta central-
bankernasmycket stora penningpolitiska
stimulansåtgärder. De rekordhöga globala

En svårbedömd
omvärld

skulderna kommer dock behöva hanteras
under en längre tid framöver.

Folkomröstningen i Storbritannien som
ledde till ett ja för Brexit samt presidentvalet
i USA bidrog till ökad osäkerhet runt inter-
nationell handel och politisk stabilitet.
Under 2016 sågs också en snabb ökning av
populistiska, nationalistiska och protektio-
nistiska krafter i ett antal länder.

Konflikter och oro påmånga håll i värl-
den har lett till storamigrationsströmmar
som skapar spänningar.

Snabb digital
omställning

Den snabba tekniska utvecklingen
är en ny industriell revolution
Digitaliseringen skapar nya kundbeteenden
och nya affärsmodeller ritar omkartan för
samhället, förmånga branscher och för
privatpersoner. Även den finansiella sektorn
påverkas.

Kunderna förväntar sig enkla och
bekväma tjänster. Digitalisering erbjuder
storamöjligheter att skapa nya lättanvända
nischade tjänster inom såväl betalningar
som sparande och långivning. Ett exempel
är denmycket framgångsrika bankgemen-
samma appen Swish för betaltjänster.
Omvandlingen ställer krav på snabbare
utveckling, förenklade processer och ökad
automatisering i banksektorn och kommer
med tiden att leda till betydande effektivise-
ringar.

Flexibla och lättrörliga företag, utan tung
infrastruktur, som inte omfattas av banker-
nas regelverk, gör sitt intåg på de finansiella
marknaderna. Dessa fintechföretag utgör
också enmöjlighet för den finansiella
sektorn och det finnsmånga exempel på
partnerskap sombygger på de traditionella
bankernas infrastruktur och som leder till
innovativa och effektiva lösningar för
kunderna.

Det finns ett betydande underliggande
förtroende för traditionella universalbanker
hos allmänheten och de erbjuder kunderna
helhetslösningar och en totalbild av deras
ekonomiska situation. För att bygga vidare
på detta förtroende, strävar SEB attmöta
kundernas ökande förväntningar.
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De nya finansiella regelkrav som fortfarande utvecklas skapar osäkerhet
om konjunkturutvecklingen eftersom ingen i dag har bedömt helhets-
effekten av alla regelverk.

Standardiserade riskvikter kan
medföra höjda utlåningsräntor
Det nya standardiserade riskviktsgolv som
diskuteras av Baselkommittén innebär en
utmaning för det nordiska banksystemet,
som framgångsrikt använder individuella
riskklassificeringar för att bedömakapital-
behovet.

Ett standardiserat golv för riskvikter i
enlighetmedBaselkommitténs förslag
skulle ta bort incitamentet att tillämpa
sunda riskprinciper, där låg riskmedför
lägre ränta för kunden och hög risk en
högre ränta för kunden. Det skulle innebära
en drastisk ökning av de nordiska banker-
nas kapitalbehov. Det skulle i sin tur leda
till högre räntor på företagslån vilket slår
direkt på tillväxten i realekonomin.

I januari 2017meddelade Baselkommit-
tén attman skjuter upp offentliggörandet
av reglerna för riskviktgolvet tills vidare. I
ett längre perspektiv kvarstår osäkerheten.

Förslag på ny finansskatt
Den svenska regeringen anser att eftersom
finansiella tjänster undantas frånmoms blir
bankerna underbeskattade. Därför föreslås
en skatt på 15 procent på de löner och
förmåner somär relaterade till momsfria
finansiella tjänster. Dessutom ska skatten
inte vara avdragsgill för inkomstskatt.

Om skatten införs påverkar det inte bara
den finansiella sektorn utan även företag
med finansfunktioner och fintechsektorn.

Enligt beräkningar som tillhandahålls av
Svenska Bankföreningen skulle såmånga
som 16000 jobb i Sverige hotas omdessa
planer genomförs, eftersom jobben skulle
kunna flyttas utomlands för att sänka
personalkostnaderna.

Den totala effekten av förslaget uppskat-
tas bli 700Mkr per år i extra kostnader för
SEB.

Nya regelverk
skapar osäkerhet

Baselkommittén

Stabilisering av den
finansiella sektorn

Regleringskraven på banker i Sverige är
bland de strängaste i världen. Svenska
regler somutfärdats på senare tid är utfor-
made för att ytterligare stabilisera den
svenska finansiella sektorn och ytterligare
säkerställa bankers bidrag till samhället.

Baserat på erfarenheter från tidigare
finansiella kriser, har nationella regeringar
etablerat så kallade avvecklingsfonder
med syftet att finansiera eventuella framtida
statliga stöd till kreditinstitut.

På samma sätt ger insättningsgarantier
skydd för privatsparare ombanken går
omkull.

Ekonomiska bidrag
I Sverige bidrar bankerna till avvecklings-
fonden för stabilitetsskäl och till den natio-
nella insättningsgarantin.

För 2016 uppgick SEB:s totalamyndig-
hetsavgifter till 1,4miljarder kronor. För
2017, när hela avvecklingsavgiften tas ut,
beräknar banken att kostnaden kommer att
uppgå till 2,1miljarder kronor, varav den
absolut största delen i Sverige.

Risk för snedvriden konkurrens

Räntan på efterställda skulder som
betecknas somytterligare primär- och
supplementärkapital är inte längre
avdragsgill för inkomstskatt. Anled-
ningen är att denna skuld anses vara en
del av bankers kapitalbas och därför bör
behandlas somkapital ur skattesyn-
punkt.

Eftersomdetta enbart är en skatt på
svenska banker, finns det en risk för
snedvriden konkurrens i förhållande till
internationella finansiella institutioner.

Skatteökningen uppskattas för SEB
bli cirka 360Mkr för 2017 och 300Mkr
2018 och därefter.

SEB Årsöversikt 20166
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Näringslivets roll när det gäller
övergången till en mer hållbar värld
manifesterades för första gången
under 2015 då FN:s 17 globala mål
för hållbar utveckling underteckna-
des och när det globala och rättsligt
bindande klimatavtalet antogs på
COP21-mötet i Paris.

Näringslivet deltar i arbetetmed de 17 nya
globala hållbarhetsmål som fastställdes av
FN.De spänner över ett brett fält från att
utrota fattigdom till att främja hälsa,
välstånd och ekonomisk tillväxt. För varje
mål finns specifika delmål som ska uppnås
under de närmaste 15 åren och för att uppnå
dessa krävs att alla parter gör sin del – staten,
näringslivet och det civila samhället. SEB
var ett av de 400 företag, som skrev under
ett globalt upprop till stöd för klimatavtalet
och banken har reviderat sitt ställnings-
tagande angående klimatförändringarmed
en tydlig ambition att delta och bidra till att

jordens temperaturökning stannar långt
under 2 grader.

Den finansiella sektorn har en nyckelroll
när det gäller att slussa investeringskapital
till infrastruktur och fossilfri energi. I och
med detta bidrar företagen inte bara till att
möta klimathotet utan har också bättre
förutsättningar för hållbar tillväxt och
därmed bättre avkastning.
 Se även SEB:s Hållbarhetsrapport 2016.

Deflesta länder står inför betydande demo-
grafiska utmaningar på grund av åldrande
befolkningar.

Försörjningsbördan för de yrkesaktiva
växer vilket innebär en belastning för de
allmänna välfärdssystemen. Det finns en
växande insikt omatt individen själv behö-
ver ta ett ökat ansvar för sin ekonomiska
trygghet genom sparande och försäkrings-
lösningar. Här kan den finansiella sektorn
bidra genomatt tillhandahålla lättillgäng-
lig rådgivning och tjänster inom långsiktig
placering.

Demografiska
utmaningar

Övergång till en
mer hållbar värld

De globala hållbarhetsmålen

Dialogmed intressenter

Finansmarknaden ärmotorn när det gäller
att skapa ekonomiskt och socialt värde i
detmoderna samhället. Här spelar banker
en nyckelroll.

Banken upprätthåller en aktiv dialog
inte baramed kunderna ochmedarbe-
tarna, utan ävenmed andra intressenter
somaktieägare, leverantörer,myndighe-
ter, lagstiftare och företrädare för lokal-
samhället på de platser där SEB verkar. I
denna dialog har SEB identifierat de frågor
somär viktigast såväl för intressenterna
som för banken. Dessa visar god överens-
stämmelse och ligger i linjemed bankens
strategiska inriktning på basen av riskhan-

tering, finansiell styrka ochmotstånds-
kraft.

Ömsesidiga frågor är att:
• erbjuda en god kundupplevelse och

service

• upprätthålla hög affärsetik och data-
säkerhet

• bidra till ett samhälle sompräglas
av resurseffektivitet och innovations-
förmåga.

Samhället

MedarbetareKunder

Aktieägare

SEB Årsöversikt 2016 7
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SEB skapar värde

Genom att uppfylla intressenternas förväntningar via SEB:s affärsmodell

Kundfokus, långsiktighet och finansiell styrka utgör grunden för att möta
kundernas, medarbetarnas och samhällets förväntningar och därmed
skapa värde för aktieägarna.

1,6 miljoner företags- och privatkunder
Kundernas behov är kärnan i bankens verksam-
het. Kundernas högt ställda förväntningar på
service och kvalitativ rådgivning samt hållbara
lösningar driver bankens affärsutveckling och
erbjudanden.

276 000 aktieägare
Aktieägarnas kapital är en förutsättning för att
bedriva bankens verksamhet. Aktieägarna
förväntar sig en konkurrenskraftig och uthållig
avkastning på sitt kapital.Många av de större
ägarna har ett långsiktigt perspektiv på sitt
engagemang i banken.

15 300medarbetare
Bankensmedarbetare bygger och upprätthåller
relationernamed kunderna. Deras engagemang,
kunnande och kvalitet i det dagliga arbetet är
viktiga framgångsfaktorer för bankens verksam-
het och framtida utveckling.

Samhället i stort
Banker utgör en integrerad del av samhället och
är viktiga för att skapa ekonomisk tillväxt och
socialt värde.Med detta följer förväntningar på
att banken tar ett stort ansvar för hur den agerar
så att samhället kan fortsätta att utvecklas på ett
hållbart sätt.

Långsiktig strategi
SEB:s strategi bygger på utvecklingen
av nära kundrelationer med ett
långsiktigt perspektiv.

Kundanpassade erbjudanden
Proaktiv, kvalitativ rådgivning och
heltäckande erbjudanden som är
tillgängliga på kundens villkor och
baserade på insikt om kundens behov.

Driftsäker och funktionell IT
IT-strukturen stödjer stabiliteten i den dagliga
driften och agil utveckling av digitala produkter
och tjänster. Se sid. 16 i SEB:s Hållbarhets-
rapport 2016

Strategi

IT

Tjänster

Medarbetare

Kunder

Samhället

Aktieägare

SEB Årsöversikt 20168

SEB skapar värde



och ekonomiskt värdeskapas både socialt

Fördelning av ekonomiskt värde
57miljarder kronor för 2016

För kunder
Genomatt tillhandahålla proaktiv
rådgivning och ett brett utbud av
finansiella tjänster, stödjer SEB sina
kunders långsiktiga ambitioner och
tillför värde i alla utvecklingsstadier
för företag och institutioner och i
livets alla faser för individer.
Se sid. 14.

För aktieägare
Utdelning och eventuella ökningar i
marknadsvärdet över tiden bidrar
till aktieägarnas ekonomiska trygg-
het ochmöjliggör nya investeringar.
SEB:s konkurrenskraft ökar och
långsiktiga risker reduceras genom
integrering avmiljömässiga,
sociala och styrningsaspekter.
Se sid. 26.

För medarbetare
Medarbetarna deltar i, och värdesät-
ter, demöjligheterna till lärande och
vidareutveckling somär integrerade
i SEB:s verksamhet.Medarbetarna
deltar också imånga partnerskap
somSEB stöder för att hjälpa sam-
hällen att utvecklas och blomstra.
Se sid. 22.

För samhället i stort
Banken förmedlar finansiella
lösningar, tillhandahåller betaltjäns-
ter och hanterar risker som främjar
ekonomisk tillväxt och välstånd.
SEB betalar skatter och avgifter
enligt lokala regler där banken
verkar. SEB tar ansvar i sin roll som
finansiär och kapitalförvaltare och
arbetar proaktivtmedmiljö-, sociala
och bolagsstyrningsfrågor.
Se sid. 21 och 25.

Finansiell styrka
Den finansiella styrkan ger den

motståndskraft och flexibilitet som krävs
för att bistå kunderna på lång sikt.

Solid bolagsstyrning
Bolagsstyrningen är baserad på en

tydlig ansvarsfördelning, en väl
utvecklad struktur för intern

kontroll och ägarengagemang.

Sund riskkultur
För att möta kundernas behov tar

och hanterar SEB risker. Dessamotverkas
av försiktighet, riskmedvetenhet och

expertis i hela organisationen.

Motståndskraft

Risk

Bolagsstyrning

Räntor erlagda
till kunder:
16,5mdr kr

Lön, pensioner
och förmåner till
medarbetare:
12,0mdr kr

Skatt och
sociala avgifter:
6,9mdr kr

Utdelning till
aktieägare:
11,9mdr kr

Betalningar till
leverantörer:
8,3 mdr kr

Myndighets-
avgifter: 1,4mdr kr
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Service i
världsklass
SEB:s långsiktiga vision speglar en framtid där kundorientering och
digitalisering blir allt viktigare. I dennamiljö är bankens ambition att
vara den klart ledande nordiska banken för företag och institutioner
och den främsta universalbanken i Sverige och Baltikum.



Ledande kundupplevelse
Utveckla långsiktiga relationer baserade
på förtroende. Kunderna ska känna att de
tjänster och den rådgivning somerbjuds
bygger på insikt omderas behov, är till-
gängliga på deras villkor och att SEB
förmedlar kunskap och agerar proaktivt
i deras intresse.

Motståndskraft och flexibilitet
Upprätthållamotståndskraft och flexibilitet
för att kunna anpassa verksamheten till
rådandemarknadsförhållanden.Motstånds-
kraften bygger på kapitalstyrka och likvidi-
tet. Kostnadseffektivitet ger utrymme för
nya investeringar.

Den finansiella sektorns betydelse för,
och indirekta påverkan på, hållbarhets-
frågor är allmänt erkänd. SEB vill vara en
förebild inomhållbar utveckling i finans-
branschen och ska fokusera på att:

Tillväxt inom styrkeområden
Fokuserapå lönsamorganisk tillväxt inom
styrkeområden: somuniversalbank i
SverigeochBaltikumoch som företags-
bank i hemmamarknadernautanför
Sverige.

• främja klimatvänliga och resurseffektiva
lösningar,

• arbetamed hållbara investeringar och
finansieringmed positiv påverkan,

• stödja entreprenörskap vilket skapar nya
arbetstillfällen och stöttar den ekono-
miska utvecklingen och

• minska bankens egen direktamiljö-
påverkan.

Ambition att vara en förebild inom hållbarhet

SEB:s långsiktiga strategiska prioriteringar

Den treåriga affärsplanen (2016–2018)
Tillväxt inom styrkeområden
Ökad tillväxttakt i Sverige
Förstärka bankens position i samtliga
kundsegment i Sverige. Bredda tjänste-
erbjudandet och använda information
omkunden för att proaktivt erbjuda nya
tjänster.

Nordiska och tyska storföretag
och institutioner
Bredda och fördjupa affärenmed nordiska
och tyska företags- och institutionella
kundermed ett komplett tjänsteutbud
och digitala kundportaler samt selektivt
attrahera utvalda företagskunder i Stor-
britannien.

Sparerbjudande till privatpersoner
och företagskunder
Skapa tillväxt genomatt erbjuda kunderna
bekväma och rådgivningsbaserade
lösningar inklusive försäkringar för att
tillgodose kundernas behov av långsiktigt
sparande.

Fokusområden för omvandling
Service i världsklass
Fokusera på kunden, i alla skeden, för att
skapa en ledande kundupplevelse. Kunden
ska uppleva att SEB har ett personligt och
lättillgängligt helhetserbjudande där
kunderna kan välja var och på vilket sätt
de vill betjänas.

Digitalisering
Utveckla anpassade rådgivningsverktyg
och gränssnitt baserade på kundens indivi-
duella behov och beteende i olika kanaler.
Detta innebär till exempel att transformera
första linjens tjänster till digitala lösningar
och portaler. Digitalisera och automatisera
interna processer för att förbättra effekti-
viteten.

Kompetens
Säkerställa en gradvis kompetensväxling
genomatt bredda rollen för kundansvariga
och även utveckla kunnandet inom ser-
vicedesign och dataanalys. Fortsätta att
investera i att attrahera kompetensmed
rätt värderingar och tillhandahålla
utveckling för befintlig personal.

SEB Årsöversikt 2016 11
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Utdelning Procent

Strategiska mål
och utfall

2) Enligt NPS-metoden

1) Enligt Prospera
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Upplevelse och nöjdhet
Ett flertal interna och externa
nyckeltal används för att mäta
kundnöjdheten. Kundernas vilja
att rekommendera SEB är ett av
de viktigare måtten på bankens
framsteg.

Mål

BranschsnittBranschsnitt

Kr/aktie

Mål

Mål
Ledande ställning i utvalda kundsegment.

Utfall
Kundnöjdheten ökade i samtliga fyra segment.
2016 rankade nordiska storföretag SEB som
nummer 2, jämfört med nummer 3 föregående
år. Rankingen gjord av nordiska finansiella
institutioner för 2016 förbättrades till nummer
1, från nummer 5 föregående år.

Framöver
SEB kommer att arbeta för att ytterligare
förbättra den totala kundnöjdheten genom
proaktiv rådgivning och bekväma kundgräns-
snitt.

Svenskt Kvalitetsindex
Enligt Svenskt Kvalitetsindex mätning av kund-
nöjdhet fick bankbranschen ett stort förtroen-
detapp bland både privat- och företagskunder
under 2016. SEB stod relativt opåverkad när
det gällde privatkunder och minskade betyd-
ligt mindre än branschsnittet när det gällde
företagskunderna.

SEB uppskattar det aktuella kärnprimärkapi-
talkravet från Finansinspektionen enligt Basel
III (CET1) till 16,9 procent.

Kunderna Storföretag i Norden
Kundernas vilja att rekommendera 1)

Småföretag
i Sverige
SEB:s internmått 2)

Räntabilitet Procent

Kärnprimär-
kapitalrelation Procent

Institutioner i Norden
Kundernas vilja att rekommendera 1)

Privatkunder
i Sverige
SEB:s internmått 2)

Aktieägarna

Finansiella mål
Tack vare denmotståndskraft och
flexibilitet som ges av en stark
kapitalbas, god tillgång till finan-
siering, hög kreditvärdighet och
kostnadseffektivitet kan SEB skapa
värde för aktieägarna under olika
marknadsförhållanden. Styrelsen
fastställer tre finansiella mål som
samverkar för finansiell styrka.
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Mål
SEB ska upprätthålla en kärnprimärkapital-
relation enligt Basel III som är cirka 1,5
procentenheter högre än Finansinspek-
tionens krav, vilket för närvarande skulle
innebära cirka 18.4 procent.

Utfall
Kärnprimärkapitalrelationen var 18,8
procent vid årets slut.

Mål
40 procent eller mer av vinst per aktie. SEB strävar efter en långsiktig
utdelningstillväxt. Utdelningens storlek fastställs med hänsyn till SEB:s
finansiella position, det rådande ekonomiska läget, intjäning, myndig-
hetskrav och tillväxtmöjligheter.

Utfall
Den föreslagna utdelningen motsvarar 113 procent av vinst per aktie.
Exklusive jämförelsestörande poster var utdelningen 75 procent av
vinst per aktie.

Mål
SEB strävar efter att generera konkurrenskraftig räntabilitet (avkast-
ning på eget kapital). Det betyder att banken långsiktigt strävar mot
att nå en räntabilitet på 15 procent.

Utfall
Räntabiliteten var 7,8 procent. Exklusive jämförelsestörande poster
var räntabiliteten 11,3 procent.

1) Inkl. jämförelsestörande poster 15,3 (exkl.: 13,1)
2) Inkl. jämförelsestörande poster 12,2 (exkl.: 12,9)
3) Inkl. jämförelsestörande poster 7,8 (exkl.: 11,3)

1) Inkl. jämförelsestörande poster 54 (exkl.: 63)
2) Inkl. jämförelsestörande poster 69 (exkl.: 66)
3) Inkl. jämförelsestörande poster 113 (exkl.: 75)
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4:75

5:50
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Anseende
SEB följer resultaten av TNS
Reputation Index sommäter
bankens anseende bland
konsumenter och företagare.

Mål
SEB:s mål är att vara denmest attraktiva
arbetsgivaren inom finanssektorn. Framsteg
mäts genommedarbetarundersökningen
Insikt.

Utfall
I 2016 års undersökning var resultaten klart
bättre än genomsnittet för finanssektorn.
Index ökade med avseende på performance
excellence, men sjönk något – från en hög
nivå – när det gäller medarbetarnas engage-
mang och deras vilja att rekommendera SEB
som arbetsplats.

Framöver
SEB kommer att sträva efter att förbättra
medarbetarnas engagemang särskilt med
avseende på bankens vision, värderingar
och affärsplan.

Medarbetarna

Samhället

Hållbarhet
SEB vill vara ett föredöme inom
hållbarhet i finansbranschen.
Ett mått är om banken uppfyller
kraven för att ingå i olika håll-
barhetsindex. Banken har
också ambitionen att minska
sina egna koldioxidutsläpp.

Hållbarhetsindex
SEB uppfyller kraven

0 15 30

2016

2015

2014

42

42

45

0 20 40

2016

2015

2014

57

57

54

Anseende 1) Index

Koldioxidutsläpp Ton

STOXX

Ethibel

FTSE4Good

ECPI

Dow Jones

Employee engagement Index

Engagemang

0 25 50

2016

2015

2014 75

79

77

71

71

73

Performance excellence Index

Effektivitet och förtroende
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Sverige Baltikum

Medarbetare Index

Vilja att rekommendera SEB

som arbetsplats
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Genomsnitt 1) Genomsnitt 1)

Genomsnitt 2) Genomsnitt 2)

Mål

17 000

17 000

Mål
Att ingå i minst fem utvalda
hållbarhetsindex.

Utfall
SEB har ingått i STOXX, Ethi-
bel, FTSE4Good och ECPI i
flera år. Under 2016 inklude-
rades SEB också i Dow Jones
hållbarhetsindex och därige-
nom var målet uppnått.

Framöver
SEB vill med godmarginal
ingå i de utvalda indexen.

Mål
Minska koldioxidutsläp-
pen med 20 procent
mellan 2015 och 2020.

Utfall
CO2-utsläppen mins-
kade med 4 procent ett
år in i målperioden.

Framöver
SEB fortsätter att foku-
sera på att reducera
CO2-utsläppen.

Motivation och engagemang
Den årliga undersökningen Insikt
mäter medarbetarnas engage-
mang, effektivitet och förtroende
samt deras vilja att rekommendera
SEB som arbetsplats.

2) SHB, SEB, Swedbank, Nordea, Danske
Bank.

1) Företagets anseende hos allmänheten,
enligt TNS Reputation Index (viktat i
Baltikum).

1) Genomsnitt för finanssektorn

Mål
Minska gapet till nummer 1 i branschen och att
ha det bästa anseendet bland konkurrenterna
på längre sikt.

Utfall
Långsiktigt positiv trend i Sverige. Gapet till
nummer 1 minskar. I Baltikum är index över
genomsnittet på marknaden men trenden är
något nedåtgående. SEB rankas som nummer
3 i Estland och nummer 2 i Lettland och Litauen.

Framöver
SEB kommer att fortsätta sitt långsiktiga
engagemang i affärsetik och allmänhetens
förtroende.

0 10 000 20 000

2016

2015 21 315

20 437

En ny referenspunkt för mätning av CO2-
utsläpp, där ytterligare SEB-enheter ingår,
infördes från och med 2015. Som en kon-
sekvens ändrades målet uttryckt i ton.
För mer information se SEB:s Hållbarhets-
rapport.
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Kunder och
kundservice
Med en hög förändringstakt i omvärlden är innovation och
omvandling avgörande för SEB. Nya tjänster, lösningar
ochmötesplatser utvecklas i nära samklangmed kunderna
för att kunna erbjuda dem service i världsklass.



Stora företag Finansiella institutioner
Banken betjänar cirka 2 300 storföretag inomett brett spann av
branscher varav de flesta har internationell inriktning. I Norden är
dessa bolag bland de största i sina respektive branschermedan
kunderna i Tyskland och i Storbritannien finns i spannet från
störremedelstora företag upp till multinationella företag.

Banken betjänar cirka 700 finansiella institutioner. De utgörs av
pensions- och kapitalförvaltare, hedgefonder, försäkringsbolag
och andra banker somär verksamma iNordenoch internationellt.

Strategi
• Sträva efter att göra SEB till kundens självklara partner genom

att erbjuda heltäckande finansiella tjänster och rådgivning inom
alla delar av företagets verksamhet. SEB:s breda expertis och
djupa branschkunskap gör dettamöjligt.

• Utöka affärernamed befintliga kunder i Norden och Tyskland,
genomatt bygga på långsiktiga personliga relationer.

• Fokusera på bekväma digitala kundportaler, effektiva proces-
ser, kostnads- och kapitaleffektivitet samt ett optimalt utnytt-
jande av kapital.

• Öka antalet företagskunder i Storbritannien.

Strategi
• Möta institutionernas behov genomatt tillhandahålla en

specialiserad kundansvarsorganisation, där bankens erbju-
danden kompletterasmed djup kompetens omkundernas
verksamhet.

• Fokusera på bekväma digitala kundportaler, effektiva proces-
ser samt kostnadseffektivitet och ett optimalt utnyttjande av
kapital.

• Erbjuda heltäckande tjänster till kunder i Norden och Tyskland
och erbjuda nordiska produkter globalt.

Mindre och medelstora företag Privatkunder
Banken betjänar cirka 400000mindre ochmedelstora företag i
Sverige och Baltikum. Av dessa var antalet helkunder 168000 i
Sverige och 99000 i Baltikum. Segmentetmedelstora företag och
offentlig sektor i Sverige omfattar cirka 500 kunder,mångamed
internationell verksamhet. I offentlig sektor återfinns bland annat
statligamyndigheter, statligt ägda företag samt kommuner.

Banken har totalt cirka fyramiljoner privatkunder i Sverige och
Baltikum. Av dessa är 485 000 helkunder i Sverige och 904000
i Baltikum. För bankens cirka 25 000 privatkundermed större
kapital och behov avmer kvalificerad rådgivning tillhandahåller
SEB ett omfattande private banking-erbjudande.

Strategi
• Utveckla SEB:s erbjudanden baserat på bankens starka ställ-

ning bland storföretag i Norden. Erbjudamindre ochmedel-
stora företag lättillgängliga tjänster och proaktiv rådgivning
utifrån en djup insikt omderas totala situation, inklusive såväl
medarbetarnas somägarnas behov.

• Betjäna demindre företagenmed hjälp av paketerade lösningar
och ökad tillgänglighet via digitala gränssnitt.

Strategi
• Möta kundernas totala behov av rådgivning och finansiella

tjänster i livets alla skeden.
• Sträva efter att göra det enkelt för kunderna att hantera ekono-

min och planera för framtiden. Att vara proaktiv och tillgäng-
lig är avgörande för att kunna skapa bekväma lösningar.

• Tillhandahålla alternativ för långsiktigt sparande i ochmed
att en åldrande befolkning innebär en belastning på de
allmänna välfärdssystemen. Det betyder att individen själv
behöver ta ett ökat ansvar för sin ekonomiska trygghet.

Kundsegment

TeoOttola
Konecranes
 Se sid. 17.

Anders Parrow
 Se sid. 20.

Katre Kõvask
Südameapteek
 Se sid. 19.

Möt våra
kunder
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Avvaktande, men mer aktivitet mot slutet av året
I början av året, sompräglades avmakro-
ekonomisk osäkerhet, var storföretagskun-
derna försiktiga. Efterfrågan på utlåning
var högremot slutet av året, drivet av ett
antal företagstransaktioner. SEB spelade
dock en avgörande roll som rådgivare och
arrangör i exempelvis noteringen avArcus
i Norge ochDNA i Finland. Private equity-
investerare var alltmer aktiva. Kunderna
efterfrågade rådgivnings- och riskhante-

ringstjänster som en följd av det volatila
marknadsläget under hela året. I Storbritan-
nien valde nya kunder SEB för dess roll som
nordisk relationsbank.

Kundnöjdhet
SEB rankades somnummer 1 i toppskiktet
av nordiska storföretag i Prosperas kund-
nöjdhetsundersökning.

Stora företag

Aktivitet driven av låga räntor och volatila marknader
Osäkerhet omeffekterna av bankregelver-
ket, samt vilken riktning centralbankernas
penningpolitik skulle ta, kännetecknade en
stor del av 2016. Aktiviteten bland finan-
siella institutioner var generellt låg,men
ökade i slutet av året. Under turbulenta peri-
oder, särskilt kring folkomröstningen om
Brexit och presidentvalet i USA, varmarkna-
den volatil och riskhanteringsaktiviteten
hög. Det låga ränteläget fickmånga finan-

siella institutioner att ta högre risk genom
att investera imindre likvida tillgångar.
Institutionella investerare blev alltmer
intresserade av hållbara investeringar.

Kundnöjdhet
SEB rankades somnummer 1 i toppskiktet
av nordiska finansiella institutioner i
Prosperas kundnöjdhetsundersökning.

Finansiella institutioner

Positiv utveckling både i Sverige och i Baltikum
Svenskamindre ochmedelstora företag
påverkadesmindre av den globala osäker-
heten. De förväntade investeringarna i
infrastruktur i Sverige skapade en positiv
drivkraft. Omkring 9000nya företag
valde att bli helkunder hos SEB. Deras
behov av tjänster inomfinansiering och
sparande ökade och SEB:s digitala tjänster
utnyttjades alltmer.

Digitala tjänster
Företagsappen, internetbanken, e-faktura
och appen Swish för betaltjänster för företag
är alla exempel på digitala initiativ som
uppskattats avmindre ochmedelstora före-
tagskunder.

Aktiva baltiska kunder
Utvecklingen var positiv även i Baltikum,
där företagen kunnatmotverka effekterna
av de ryska sanktionerna. Kunderna var
mer positiva och deras efterfrågan på finan-
siering ökade i alla tre länderna.

Mindre och medelstora företag

Mot bakgrund av den osäkra
omvärlden förhöll sig storföre-
tagskunder och institutioner avvak-
tande, men behovet av riskhante-
ringstjänster var stort. Mindre och
medelstora företag var mer posi-
tiva. På privatsidan använder
kunderna i allt högre grad digitala
tjänster för sina ekonomiska behov.

Kundaktiviteter
2016
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» Banken är snabbfotad,
obyråkratisk
och proaktiv. «

Möt en av våra storföretagskunder

Finska Konecranes är en världsledande till-
verkare av kranar och lyftanordningar med
kunder inom bland annat tillverknings- och
processindustri, skeppsvarv, hamnar och
terminaler.

I januari slutfördes förvärvet av Terex
materialhanterings- och hamnlösningar, en
affär som i ett slag nästan fördubblar Kone-
cranes omsättning, kompletterar produktut-
budet och utökar basen av installerade
kranar rejält. SEB spelade en nyckelroll vid
framtagandet av finansieringslösningen.

– SEB har varit en strategisk partner sedan
starten i mitten av 1990-talet. Vi har en lång
och bred relation präglad av ömsesidigt
förtroende. SEB:s kontaktpersoner är lätta att
ha att göramed, banken är snabbfotad och
obyråkratisk och har en proaktiv approach,
säger finansdirektör Teo Ottola.

TeoOttola
Finanschef Konecranes

Digitala tjänster och ett ökat behov av långsiktigt sparande

I ljuset av de demografiska förändringarna
ökade privatpersonersmedvetenhet om
långsiktigt sparande och riskförsäkrings-
lösningar. Kunderna utnyttjade SEB:s
stärkta erbjudande inomområdet långsik-
tigt sparande,med både fondförsäkring
och traditionell livförsäkring. Det digitala
pensionsanalysverktyget uppskattades
också.

Aktiemarknadens utveckling avspeglades
i kundernas beteende på sparmarknaden.
Mot slutet av året valde kunderna att i högre
grad placera i aktie- och strategifonder.

Privatpersoner ökade sin digitala närvaro
och i Sverige användesmobilen fyra gånger
oftare än internetbanken för interaktion
med banken.

Bolån
Hushåll i Sverige fortsatte att köpa nya hem
på en fastighetsmarknad där bostadsbrist
och låga räntor kraftigt drivit upp priserna.

De nya strikta amorteringskraven som
infördes i Sverige under året hade en
begränsad effekt på SEB:s kunder eftersom
banken har haft liknande interna regler
under en längre tid.

Baltikum
I Baltikum fanns det vissa positiva ekono-
miska tecken drivet av en starkare privat-
konsumtion och privatkundernas aktivitet
ökade. Efterfrågan på lån och sparande
ökade.

Skolungdomar visade stort intresse
för SEB:s utbildningsseminarier i privat-
ekonomi.

Privatkunder Stöd till entreprenörer i alla faser
från uppstart till tillväxt

För SEBärdet självklart att stödja entre-
prenörskapochnyföretagande. I Sverige
har SEBetablerat samarbeten längshela
entreprenörstrappan, alltså frånnystar-
tade till etablerade företag. Se sid. 25.

SEBdriver Innovation Forum–en
mötesplats där lovande spjutspetsföretag
medkoppling till lärosäten och forsk-
ningsinstitutioner gesmöjlighet att
träffapotentiella investerare bland
SEB:s kunder. Evenemanget ärmycket
uppskattat ochhar lett till konkreta
investeringar för ungefär hälften av
deltagarna.

I Baltikumarrangerar SEB seminarier
där företagskunder får informationoch
möjlighet att träffas, i syfte att hjälpa
varandra att förverkliga sina tillväxt-
ambitioner genom innovationskraft.
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Med fokus på kundens behov och
med bankens vision om service i
världsklass för ögonen, tar SEB ett
stort antal initiativ för att förbättra
kundupplevelsen.

Under 2016 har SEB tillvaratagit den digi-
tala teknikensmöjligheter genomatt
utveckla och lansera nya tjänster för alla
kundsegment. Arbetet sker i hög takt,med
många små leveranser, somutvecklas i nära
samarbetemed kunderna. Vissa lösningar
utvecklas helt och hållet av SEB,medan
andra bygger på partnerskapmed andra
aktörer.

Test att låta kundnöjdheten styra
För att sätta kundupplevelsen i centrumhar
SEB låtit sju bankkontor i Sverige och tre i
Litauen testa vad somhänder omde styr
verksamheten enbart utifrån kundnöjdhet
utan att följa uppfinansiella nyckeltal. För-
söket visar lovande resultat och personalen
hittar nya sätt att ge bästamöjliga service
till kunderna.

Nya tjänster för kunderna

Virtuell agent
i kundtjänsten

Den virtuella agentenAida, har börjat
som trainee i bankens kundtjänst. Sedan
en tid tillbaka svarar hon på frågor, hjäl-
per kundernamed enkla ärenden och
har lärt sig svenska. ”Rekryteringen” av
henne är en av SEB:smånga tester av
möjligheterna att vidareutveckla kund-
upplevelsen och erbjudamer effektiva
banktjänstermed hjälp av artificiell
intelligens.

Aida ligger i teknikens framkant. Till
skillnad från så kallade chatbottar, kan
Aida lära sig att förstå, föra en dialog
och utföra ärenden på ettmänskligt sätt.

SEB är den första banken i Europa
somanvänder den typen av artificiell
intelligens i kundtjänsten.

Världsledande funktion för
depåförvaring

Under 2016 fick de första kunderna till-
gång till SEB:s nya plattform för globala
depåhanteringstjänster, somhar utveck-
lats i samarbetemed det finansiella
tjänsteföretaget BrownBrothers Harri-
man (BBH). Den nya lösningen innebär
förbättringar när det gäller hantering av
kundernas fonder, säkerheter, bolags-
händelser, cashmanagement, valuta-
handelmedmera.

SEB står för kundrelationen och
gränssnittetmot kunderna,medanBBH
levererar den tekniska plattformen och
vissa administrativa processer. Genom
samarbetet får SEB tillgång till spjut-
spetsteknologi och behåller samtidigt
kundrelationerna.

Entreprenörernas
bank

Med ett breddat serviceerbjudande,
genom lanseringen avGreenhouse 2017,
tar banken nästa steg för att bli en star-
kare affärspartner för företag i tillväxt.

Skapandet avdet nya erbjudandet har
föregåtts avdjupintervjuermed tillväxt-
företagare omutmaningar ochproblem i
deras vardag. För attmötaderas behov
tillgängliggörs hela SEB:s expertis för
dessa företag; alltifrån rådgivningom
förvärvoch fusioner till investment
bankingochbolags- och familjejuridik.
Därutöver erbjuder SEB, i samarbetemed
externaparter, även tjänster inom till
exempel bemannings- ochavtalsfrågor,
samt revisorer, jurister, konsulter och
rådgivare.

I debaltiska ländernadriver SEB inno-
vationsinitiativ tillsammansmed
kunderna.Det utgör ett sätt att stärka
partnerskapetmedentreprenörerna.
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Bankkontoret utvecklas
Den personliga relationenmed kunderna är
viktig och SEB kommer alltid att ha bank-
kontor.Men i en värld där banktransaktio-
ner är alltmer digitala, hur kommer då det
framtida kontoret att se ut och vilka tjänster
kommer att tillhandahållas? En del av
svaret finns på en ny typ av kontor beläget i
Stockholm, samt på de innovationscenter
förmindre ochmedelstora företag som
banken har etablerat i de baltiska länderna.

Initiativen är ett sätt att utvecklamötes-
platser i nära samarbetemed kunderna.
Med hjälp av återkoppling från kunder arbe-
tar bankenmed att utforma nya typer av
öppna och inbjudandemötesplatser.

Först på pensionsmarknadenmed
digitala rådgivningsmöten
SEB blev första aktör på den svenska tjäns-
tepensionsmarknaden att kunna erbjuda
kunderna ett helt digitaliserat rådgivnings-
möte. Processen inledsmed att kunden via
ettwebbformulär lämnar den information
sombehövs för att göra en nulägesanalys.
Vid detwebbaserade rådgivningsmötet, där
parterna delar skärm, kan kunden se hur
utfallet påverkas vid olika val och själv sätta
mål för sin ekonomiska trygghet. Kunden
kan därefter använda digital signering.

Den digitaliserade processen innebär att
SEB kan erbjuda personlig rådgivning på
distans, oavsett var kunderna finns.
Därmed ökar tillgängligheten samtidigt
som banken effektiviserar rådgivnings-
arbetet.

Nytt smidigt gränssnitt för
storföretagskunder
SEB har uppgraderat funktionaliteten för
cashmanagement så att kunderna får en
bättre överblick, inte bara över sina likvida
medel – både i SEB och i andra banker –
utan också över sinamest avancerade
globala likviditetslösningar. Tillgänglig-
heten har förbättrats så att kunderna kan
övervaka och hantera sina konton även via
mobilenheter.

» Jag uppskattar att banken
är öppen för entreprenör-
skap och innovation. «

Möt en av våra företagskunder

Med sju nya apotek, en försäljning som ökar
nästan tre gånger snabbare änmarknaden
och ett nästan fördubblat resultat (så kallat
EBITDA), kan Katre Kõvask, VD för den
estländska apotekskedjan Südameapteek,
se tillbaka på ett bra år.

En öppen, flexibel och nära relationmed
SEB som bolagets finansiella partner är en
viktig del av den fortsatta expansionen.

”Bankrelationer handlar om att bygga ett
partnerskap, samarbeta och dra åt samma
håll. Relationen bygger på att båda parter är
öppna och transparenta. Jag uppskattar den
öppenhet för att främja entreprenörskap och
innovation som banken står för”, säger hon.

Katre Kõvask
VD Südameapteek
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Digitala processer förbättrar
kundupplevelsen och frigör resurser
För att fullt ut kunna dra fördel av ny teknik
och utifrån ett kundperspektiv skapa nya
automatiserade flöden är det ofta nödvän-
digt att göra omprocesserna helt från
början. SEB har identifierat ett antal nyckel-
processer där banken designar omhela
kedjan från kundaffär till IT-system.

Det handlar bland annat omnär kunder
köper ett nytt boende. Här har SEB lanserat
det första konkreta steget i form av en ny
digital funktion somhjälper kunderna att
bedöma vilken bostad de har rådmed. En
annan process somgörs omär den årliga
kreditgenomgången inom storföretagsaffä-
ren. Här kan besparingspotentialen vara så
stor som tre till fyramanveckors arbete per
år och kund.

Investering i innovativa lösningar
SEB investerar i högteknologiska företag
med innovativa lösningar, somkan vara
relevanta för SEB och dess kunder.

Under 2016 investerade SEB i fintechbola-
get Tink, somhar utvecklat en app somhjäl-

per användarna att få bättre överblick över
sina inkomster och utgifter. Funktionalite-
ten integreras nu i SEB:smobilapp. SEB har
även investerat i Coinify, ett företag somhar
utvecklat en plattform för blockkedjebetal-
ningar, samt i företaget Now Interact, som
använder artificiell intelligens ochmaskin-
inlärning för att förutsäga kundernas be-
teende. Ett annat exempel är Leasify, ett
företagmed en digital lösning för leasing-
avtal för företag.

Blockkedjans möjligheter
Den såkalladeblockkedjetekniken, som
ursprungligenutvecklades för kryptovalutan
Bitcoin, kanha stor potential att effektivisera
betalningsflödengenomatt den tar bort
behovet avmellanhänder. SEBdeltar i flera
olika initiativ för att utforskablockkedjans
möjligheter. Bankenhar förutom investe-
ringen i Coinify, ett samarbetemedfintech-
bolagetRipple för att användaderas lösning
för betalningarmedblockkedjeteknik.

Innovation
gynnar kunden

Främjar intern innovationskultur

Banken uppmuntrar en kultur för
förändring och innovation. Ett sådant
initiativ är Innovation Lab, därmedar-
betare gör en presentation av sina idéer
inför en jury bestående av högre chefer.
Om idén godkänns, kan den anställde
utveckla den och skapa en prototyp
under en viss tid.

Flera idéer har redan förverkligats,
såsomSEB:s virtuella visningar, som
erbjuds i samarbetemedmäklaren
Husman&Hagberg. Ett annat exempel
är processen för att ta emot nya kunder,
somhar kunnat kortas rejält genom
digitala verktyg.

»Det är en enorm tillgång
att ha en bank som
mankan lita på. «

Möt en av våra privatkunder

Kärleken till båtar och fågelliv har följt honom
genom livet. Häromåret väckte han uppmärk-
samhet, när han 89 år gammal beställde en
ny segelbåt, specialanpassad för ensamseg-
ling. Och för 54 år sedan var det båtintresset
som gjorde att han blev kund i SEB, en bank
Anders Parrow sedan dess har varit ”obrotts-
ligt trogen”. Han gillar att besöka banken
och träffa sin rådgivare, men är också förtjust
i internet- ochmobilbanken.
– Jag förstår inte hur man skulle kunna sköta
sina bankaffärer utan dem, säger han. Anders
tar regelbundet del av SEB:s marknadsanalys
som en del i sin portföljhantering.

Anders Parrow
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Den finansiella sektorn har en stor
indirekt påverkan när det gäller
långsiktigt hållbar utveckling. Här
har bankens intressenter stora
förväntningar och SEB har höjt
ambitionen och vill vara en före-
bild inom hållbarhet.

Grön finansiering
Klimatutmaningen kräver stora investe-
ringar i energiförsörjning, transportsektorn
och hållbar stadsutveckling. SEB bidrar
genomatt hjälpa kundermed kapital till
gröna investeringar inom infrastruktur och
förnybar energi, såsomvattenkraft, vind-
kraft och solenergi.

SEB varmed och initierade tillkomsten av
den första gröna obligationen somgavs ut
av Världsbanken 2008. Sedan dess har den
globalamarknaden för gröna obligationer
tagit fart och vuxit kraftigt. Under 2016 gavs
gröna obligationer ut till ett värde av nästan
95miljarder dollar – kapital som slussats till
kvalitetssäkrade gröna projekt. SEB hade en
marknadsandel på 4,4 procent och var den
fjärde största arrangören (underwriter)
globalt.

SEB har ett antal policys sombegränsar
utlåning till vissa sektorer såsom fossila

bränslen och gruv- ochmetallindustrin.
SEB gör ingen nyfinansiering av kolbryt-
ning och kolkraftverk. Bankens branschpo-
licys och ställningstaganden är en värdefull
bas för dialogenmed företagskunderna och
bidrar till att ökamedvetenheten omhåll-
barhetsaspekterna vid olika beslut.

Ansvarsfulla investeringar
Kunderna förväntar sig i allt högre utsträck-
ning att SEB ska förvalta derasmedel på ett
ansvarsfullt sätt. Banken arbetar sedan flera
årmålmedvetetmed att beakta hållbarhet i
alla investeringsprocesser, baserat på över-
tygelsen omatt det leder till bättre investe-
ringar och högre avkastning för kunderna.
Vid årsskiftet förvaltades 584miljarder
kronor (517) i enlighetmed PRI-principerna
(Principles of Responsible Investments).

SEB utesluter investeringar inom
särskilda branscher och områden som
kontroversiella vapen och kärnvapen,

liksombolag där kolutvinning utgörmer än
20 procent av omsättningen.Men SEB arbe-
tar även i ökad utsträckningmed positivt
urval, där förvaltarna prioriterar företag
somarbetar på ett hållbart sätt.

Under 2016 har SEB inlett ett nytt samar-
betemedHermes InvestmentManagement,
vilket germöjlighet att öka antalet dialoger
omhållbarhetmed företag utanförNorden.

Mätningen av fondernas koldioxidav-
tryck har utökats och omfattar numerpar-
ten av bankens aktiefonder.

Dow Jones hållbarhetsindex
SEBhar höga ambitioner vad gäller sitt håll-
barhetsarbete och strävar efter att vara en
förebild inomhållbarhetsfrågor i finans-
branschen. Ett kvitto på att ansträngning-
arna har givit resultat var att SEBunder 2016
– somden enda banken iNorden–uppfyllde
de strikta kriterierna och accepterades som
endel avDowJones hållbarhetsindex.

Kunderna förväntar sig
hållbara tjänster

Mikrofinansiering

SEB var första banken i Sverigemed att
lansera fonder förmikrofinansiering
riktade till institutionella investerare.
Syftet är att erbjuda en attraktiv investe-
ringsmöjlighetmed tydlig social karaktär.
Fondmedlen ger ringar på vattnet när dess
låntagare investerar eller använder andra
småföretagstjänster. På så sätt skapas
sysselsättning och tillväxt i utvecklings-
länder.

Bankens fyramikrofonderhar ett sam-
manlagt värdeavdrygt4miljarder kronor
somnår 17miljoner entreprenörer i tillväxt-
länder viamikrofinansinstitut.

Bankens ställningstaganden och
branschpolicys

Läsmer om SEB:s policys på
sebgroup.com/sv/om-seb/vilka-vi-ar

SEB rapporterar om sitt hållbarhets-
arbete enligt GRIG4. Läsmer på
sebgroup.com
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För andra året i rad, samlades 3 000 anställda i Stockholm för att ta del och inspireras av de initiativ som tagits
för att nå SEB:s långsiktiga vision. Mötet websändes också till lokala evenemang i 20 länder.

I en föränderlig värld, påverkas SEB av den snabba tekniska
utvecklingen, förändrade kundbeteenden och förväntningar
på framtida medarbetare. Bankens roll i samhället blir allt
viktigare för SEB:s attraktionskraft som arbetsgivare.

SEB:s
medarbetare



Medarbetarstatistik
2016 2015 2014

Antal anställda,
medeltal 16 260 16 599 16 742

Sverige 8 222 8 320 8 352

Övriga nordiska
länder 1 369 1 404 1 411

Baltikum 5125 5 118 5 100

Antal anställda vid
årets slut 16 087 16432 16 767

Antal befattningar 15 279 15 605 15 714

Personalomsättning,% 10,7 9,0 8,9

Sjukfrånvaro,%
(i Sverige) 3,0 2,8 2,4

Kvinnliga chefer,% 46 44 43

Insikt

Employee engage-
ment (engagemang) 77 79 75

Performanceexcel-
lence (effektivitet
och förtroende) 81 80 78

Engagerademedarbetare med stark
serviceanda, som samarbetar och
som vill utveckla nya kompetenser
är en framgångsfaktor.

SEB:smedarbetarundersökning Insikt för
2016 bekräftar att det finns en stark uppslut-
ning kring bankens vision, och en vilja hos
medarbetarna att vara delaktiga och att
förändra.Medarbetarengagemanget var
fortsatt högt 2016 – klart högre än för
jämförbara företag – liksombetyget för
’performance excellence’ (effektivitet och
förtroende) vilket ökade för fjärde året i rad.

Förbättringsåtgärderna har fokus på att
ännu tydligare sätta kundperspektivet först,
ytterligare förbättra interna samarbeten
och att förenkla processer.

Ett sätt att utveckla dessa områden har
varit att i workshops tydliggöra kopplingen
mellanmedarbetarnas egna värderingar
och bankens. Anställda har fåttmöjlighet
att reflektera över och formulera sina egna
värderingar, för att därefter koppla dem till
bankens gemensamma värderingar.

Hantera förändring och nya
arbetssätt
Avgörande inför framtiden ärmedarbetar-
nas och organisationens förmåga att samar-
beta liksomatt hantera förändring. På SEB
sker detta i enmiljö sompräglas av delaktig-
het och innovation.

SEB utvecklar till exempel arbetssätt där
nya tjänster skapas genomett iterativt till-
vägagångssätt. Det innebär att tvärfunktio-
nella teamkartlägger kundupplevelsen,
utifrån kundernas behov ochmed återkopp-
lingsslingor, innan prototyper för nya
lösningar lanseras till kunderna. Det nya
agila sättet att arbeta syftar till att dra full
nytta av digitaliseringen och att ge en ännu
bättre kundupplevelse.

Agila arbetssätt har också införts inom
bankens IT-verksamhet. Det innebär att
utveckling och leveranser sker löpande i
små steg snarare än i stora projekt under
längre tid.

Under 2016 hölls individuellt anpassade
agila utbildningar för fler än 2 000medar-
betare, en strategisk satsning för att skapa
goda förutsättningar att snabbt och fram-
gångsrikt kunna anpassa arbetssätt till
förändrade behov.

Planera för framtida kompetenser
Den digitala omvandlingen driver behovet
av att planera för framtida kompetenser.
SEB arbetar långsiktigt i hela koncernen
med att analysera och identifiera behoven
utifrån utvalda parametrar. Kompetensbe-
hoven ingår som en integrerad del i affärs-
planeringen.

Några av de områden där behoven tydligt
ökar är inomdigital design, dataanalys och
IT. Banken har breddat sin rekrytering för
att via nya kanaler och arenor finna dessa
kompetenser, och inte bara bland dem som
har en bakgrund inomekonomi. Dessutom
kommermedarbetarnas roll att breddas för
att kunnamöta kundernas behov av
heltäckande service. Imånga fall kräver
detta attmedarbetarna arbetar på nya sätt.

Ledarskap
SEB har en lång tradition av att tidigt identi-
fiera och utveckla ledare. Ständiga föränd-
ringar i arbetslivet innebär allt högre krav
på chefer. De ska inspirera, vara förebilder
och skapa förutsättningar förmedarbetare
och teamatt på bästa sätt kunna utveckla
affärerna.

Under året har en digital portal utveck-
lats, Grow2Lead, förmedarbetare somär
intresserade av en framtida ledarroll. Porta-
len ger inspiration och utvecklingsmöjlighe-
ter och kan stödjamedarbetaren i beslutet
om chefsrollen är rätt utvecklingsväg.

För befintliga chefer finns globala
program somerbjudermöjligheter att
utveckla ledaregenskaper både som in-
divider och sommedlemmar i ett team.

En för SEB kontroversiell skatt
Ennyskattpå 15procent avbruttolönen
planeras förfinanssektorn i Sverige. Skatten
övervägs för införande2018.Den totalafinan-
siella effektenavdet förslag somdiskuteras
uppskattas till cirka700miljonerkronorper
år för SEB. En rapport frånSvenskaBankför-
eningenvisar att uppemot 16000 jobbskulle
vara i faraomplanerna förverkligas.
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SEB:s medarbetare

»Mitt mål är att skapa högpresterande team som levererar
bra resultat. Det förutsätter nöjda ochmotiverademedar-
betare. Det finns alltså ingenmotsättningmellan perso-
nalnöjdhet och resultat. Det är en symbios.

Jag vill att mitt ledarskap ska präglas av enkelhet, tydlig-
het och kommunikation. Samtidigt vill jag vara transparent
och dela den övergripande bilden. Då blir de flesta beslut
naturliga för medarbetarna. «

Anders Lundström, kapitalrådgivningschef, fick Årets
ledartröja 2016. Utmärkelsen delas ut av Finansförbundet
i SEB.

Anders Lundström–Årets ledare 2016



är det första globala verktyget för attmäta
arbetsmiljö och hälsa på både divisions- och
landnivå.

2017 invigs SEB:s nya kontor i Arenasta-
den utanför Stockholmdär 4 500medarbe-
tare kommer att samlas. Vid planeringen av
arbetsplatsen har stort fokus legat på att
främja arbetsmiljön genommoderna och
funktionella arbetsplatser, stora gemen-
samma ytor, både projektrumoch tysta
ytor, en omfattande friskvårdsanläggning
samt hälsosammat i egna restauranger.

Lärande
På SEB är ständigt lärande en viktig förut-
sättning för förmågan att kunna anpassa sig
till nya omständigheter. Banken har ett brett
utbud av utbildningar ochmedarbetare kan
via en portal få en överblick över hela utbu-
det, både de utbildningar somär skräddar-
sydda för SEB och de somerbjuds av externa
leverantörer. Där erbjudsmetoder och effek-
tiva verktyg för att underlätta inlärningen.
Totalt erbjuds över 600 kurser.

Ökadmångfald
Banken är övertygad omattmångfald och
inkludering blandmedarbetarna bidrar till
att banken över tid kan nå större framgång.

Allamedarbetare ska erbjudas likvärdiga
möjligheter att utvecklas individuellt,
oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell lägg-
ning eller religion. SEB strävar efter en jämn
fördelningmellan könen på alla nivåer inom
organisationen och att öka andelenmedar-
betaremed internationell bakgrund.

Banken arbetar aktivt, både vad gäller
strukturer och processer liksom särskilda
initiativ, för att öka antalet kvinnor i
högre operativa positioner och i seniora
ledarroller.

År 2016 var 46 procent (44) av SEB:s
chefer kvinnor. Bland ledande befatt-
ningshavare var siffran 31 procent (27).

Hälsa och arbetsmiljö
Att säkerställa attmedarbetarna lever länge
blir allt viktigare i taktmed en åldrande
befolkning och enmöjlig högre pensions-
ålder. SEB arbetar långsiktigt och förebyg-
gande för att erbjuda en sund och säker
arbetsplats, i syfte attmedarbetarna skamå
bra och ha en god balansmellan arbete och
privatliv.

Fokus ligger på stress, arbetsbelastning
och riskidentifiering i bankens arbetsmiljö-
arbete. I Sverige förstärktes under 2016
stödet för chefermed sjukskrivnamedarbe-
tare. De erbjuds telefonsupportmed före-
tagssköterskor och rehabiliteringsspecialis-
ter somhar stor vana att bedöma lämplig
väg framåt för snabb återgång till hälsa och
arbete. I Sverige är SEB:s sjukfrånvaro fort-
satt låg, 3 procent, jämförtmed såväl andra
branscher somden finansiella sektorn.

Under 2016 har SEB introducerat ett
globalt hälsoindex baserat på frågor i
medarbetarundersökningen Insikt. Detta

Kunderna först
Våra kunders behov kommer
först och vi utgår alltid ifrån
hur vi kan skapa verkligt värde
för dem.

Samarbete
Vi uppnår mer genom att
arbeta tillsammans.

SEB:s
värde-
ringar

Engagemang
Vi är personligen måna
om våra kunders framgång
och tar eget ansvar för hur
vi agerar.

Enkelhet
Vi strävar efter att förenkla
det som är komplext.
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SEB:s medarbetare

Bankens värderingar

Bankens värderingar utgör grunden för arbetssätt och kultur, och i kombinationmed
visionen – att leverera service i världsklass till våra kunder – fungerar de sommotiva-
tion och inspiration förmedarbetare, chefer och organisationen somhelhet. Värde-
ringarna beskrivs i bankens uppförandekod somär vägledande i etiska frågor för alla
medarbetare.Uppförandekoden finns att läsa på sebgroup.com/sv



• Ung Företagsamhet • Prins Daniels Fellowship • SIME Next

• Venture Cup • Business Challenge

• NyföretagarCentrum • Internationella
Företagarföreningen i Sverige

• Sting • Connect • SUP46 • SEB Innovation Forum
• YEoS •Minc • G-Lab21 • BASE10 • Inkludera Invest

• Årets entreprenör • Guldklubban

Hylla
förebilder

Inkubatorer
och tillväxt

Nyföretagare

Affärsidé

SEB tar aktiv del i de samhällen
där banken är verksam genom att
främja entreprenörskap och före-
tagande, samt stötta barn och
ungdomar.

SEB delar övertygelsen omatt näringslivet
har en viktig roll att spela för att uppfylla de
globala hållbarhetsmål, somår 2015 antogs
av FN:s 193medlemsländer. De viktigaste
bidragen kommer från bankens kärnverk-
samhet där grön finansiering, hållbara
investeringar ochmotverkande av finansiell
brottslighet ingår.Men SEB utövar även ett
aktivt samhällsengagemang genom sina
många partnerskap för entreprenörskap
och initiativ för ungdomar.

Volontärer ökar ungas kunskap om
ekonomi
Banken samarbetarmed organisationer
somverkar för att inkludera ungdomar i
samhällsutvecklingen genomatt öka deras
kunskap omprivatekonomi. I Baltikum
deltar SEB sedan flera år i landsomfattande
kampanjer för att öka kunskapen om
ekonomi bland unga. Under 2016 besökte
volontärer från SEB fler än 230 skolor för att
ge barnen grundläggande kunskaper om
privatekonomi och ekonomisk planering.

Även i Sverige arbetar banken aktivt för att
öka kunskapen omekonomi bland unga.
Inom ramen för samarbetetmedMentor
Sverige deltar grupper avmedarbetare i
aktiviteten Proffsmentor, där banken vid tre
lektionstillfällen ger ungdomarna råd om
vardagsekonomi, berättar omnormer i
arbetslivet och ger dem tips omhurman
söker jobb. Under 2016 genomfördes åtta
sådana programvid skolor i Sveriges stor-
stadsregioner. Volontärer från SEB deltar
även som coacher och jurymedlemmar i
initiativet DreamChallenge där ungdomar
får hjälp att formulera planen fram till sina
drömjobb.

Kollo för framtidsentreprenörer
SEB samarbetarmed organisationer som
verkar för att väcka intresse och inspirera
till entreprenörskap och företagande såväl
bland ungdomar sombland nyanlända. Dit
hör organisationer somUng Företagsam-
het, Prins Daniels Fellowship, SIMENext,
Nyföretagarcentrum samt IFS (Internatio-
nella Företagarföreningen i Sverige).

Under 2016 engagerade sig banken i ett
nystartat entreprenörskollo för sommar-
lovslediga tonåringar. I samarbetemed
SIMENext bjöds ett 20-tal ungdomar in
för att under en vecka drillas i digitalt
entreprenörskap.

Sociala entreprenörer får inblick i
företagandets villkor
Uner 2016 etablerades ett samarbetemed
Inkludera Invest, en paraplyorganisation
för sociala entreprenörer. Den gemen-
sammanämnaren för dessa är att de verkar
utan vinstintresse för att skapa en bättre
värld. Även omderas arbete är ideellt kan
de ha stor nytta av verktyg somaffärsplan,
budget och resultatanalys för att utveckla
sin verksamhet.

Tillsammansmed Inkludera Invest åtog
sig SEBdärför att ordna en grundkurs i före-
tagsekonomi och bjöd in sociala entrepre-
nörer för att dela insikter om företagandets
villkor.

Samhälls-
engagemang

Väcka intresse
och inspirera

SEB stödjer entreprenörer
– från affärsidé till
blomstrande företag
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Under 2016 ökade värdet på SEB:s A-aktiemed 7 procent,
till 95:55 kronor, medan FTSE European Banks Index
sjönkmed 6 procent. Vinsten per aktie var 4:88 kronor
(7:57). Styrelsen föreslår en utdelning på 5:50 kronor
per aktie för 2016 (5:25).

Aktiekapital
SEB:s aktiekapital uppgår till 21 942Mkr, fördelat på 2 194,2miljo-
ner aktier. A-aktien berättigar till en röst, C-aktien till en tiondels
röst.

Börshandel
SEB-aktien är noterad påNasdaq Stockholmmen handlas också
på alternativa börser somBATS, CXE, Boat och Turquoise. Aktien
är inkluderad i Dow Jones Sustainability Index och FTSE4Good
Index, vilka underlättar investeringar i företagmed globalt erkända
nivåer av företagsansvar.

Under 2016 ökade värdet på SEB:s A-aktiemed 6,7 procent
medanOMXStockholm30 index (OMXS30) stegmed 5 procent
och FTSEEuropean Banks Index sjönkmed 6 procent. Under året
omsattes SEB-aktier till ett värde av 307miljarder kronor (312),
varav 134miljarder (142) påNasdaq Stockholm. Vid utgången av
2016 uppgick SEB:smarknadsvärde till 210miljarder kronor (196).

Utdelningspolicy
SEB eftersträvar att uppnå en långsiktig utdelningstillväxt utan att
negativt påverka koncernens kapitalmål. Den årliga utdelningen
per aktie skamotsvara 40 procent ellermer av vinsten per aktie.
Varje års utdelning fastställsmed hänsyn till det rådande ekono-
miska läget samt koncernens vinst, tillväxtförutsättningar,myn-
dighetskrav och kapitalisering.

Utdelning
Styrelsen föreslår till årsstämman en utdelning på 5:50 kronor per
A- och C-aktie (5:25) för 2016, vilketmotsvarar 113 procent av
vinsten per aktie (69). Exklusive jämförelsestörande poster var
utdelningen somprocent av vinsten 75 procent. Föreslagen av-
stämningsdag är den 30mars 2017. Omårsstämmanbeslutar i
enlighetmed förslaget kommer aktien att handlas utan utdelning
den 29mars 2017 och utdelningen betalas ut den 4 april 2017.

Direkt- och totalavkastning 2016
Direktavkastningen (det vill säga utdelning i förhållande till
börskurs vid årets slut) för 2016 var 5,8 procent (5,9) baserat på
den föreslagna utdelningen.

Totalavkastningen – det vill säga SEB-aktiens kursutveckling
inklusive återinvesterad utdelning – var 14 procent för 2016 (–6).

Aktieägare
och SEB-aktien

Information per aktie

2016 2015 2014 2013 2012

Nettoresultat föreutspädning, kr 4:88 7:57 8:79 6:74 5:31

Nettoresultat efter utspädning, kr 4:85 7:53 8:73 6:69 5:29

Eget kapital, kr 65:00 65:11 61:47 56:33 49:92

Substansvärde, kr 73:00 72:09 68:13 62:10 56:33

Kassaflöde, kr 19:02 1:28 –61:98 –19:66 –8:92

Utdelning (A och C), kr 5:50 1) 5:25 4:75 4:00 2:75

Börskurs vid årets slut 2), kr

A-aktien 95:55 89:40 99:55 84:80 55:25

C-aktien 95:20 88:85 97:65 79:90 53:40

Högsta kurs under året 2), kr

A-aktien 99:75 111:50 100:60 85:10 57:95

C-aktien 101:10 112:50 99:10 80:30 54:30

Lägsta kurs under året 2), kr

A-aktien 67:75 83:45 82:25 55:70 38:87

C-aktien 70:35 83:75 77:45 53:20 38:74

Utdelning i relation till netto-
resultatet,% 112,8 69,4 54,0 59,3 51,8

Direktavkastning (utdelning i
relation till börskurs), % 5,8 5,9 4,8 4,7 5,0

P/E-tal (börskurs vid årsslutet/
årets resultat) 19,6 11,8 11,3 12,6 10,4

Antal utestående aktier

i genomsnitt, miljoner 2 177,6 2,191.2 2,186.8 2,190.8 2,191.5

vid årets slut, miljoner 2 169,0 2,193.3 2,188.7 2,179.8 2,192.0

1) Enligt styrelsens förslag 2) Källa: Nasdaq Stockholm

De största aktieägarna 31 dec, 2016

Antal aktier
Varav

C-aktier
Andel av

kapital,%
Andel av
röster,%

2016 2015

Investor AB 456 198 927 4 000 372 20,8 20,8 20,8

Alecta 154 682 500 7,0 7,1 6,4

Trygg Stiftelsen 130 673 802 6,0 6,0 6,0

Swedbank Robur Fonder 92736 980 4,2 4,3 3,6

AMF 83 905 317 3,8 3,9 3,2

SEB Fonder 38 691740 1,8 1,8 1,6

BlackRock 38 059 331 547461 1,7 1,7 1,4

Fjärde AP-Fonden 27141 394 1,2 1,2 1,1

Vanguard 26 915 196 1,2 1,2 1,0

SEB:s eget innehav 25 177693 1,1 1,2 0

Nordea Fonder 22 149 174 1,0 1,0 1,2

XACT Fonder 22 007860 1,0 1,0 1,0

Didner & Gerge Fonder 19 228 514 0,9 0,9 0,8

AFA Försäkring 17 268 554 0,8 0,8 0,8

Första AP-Fonden 16 422705 0,7 0,8 1,0

Källa: Euroclear och Holdings
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SEB:s bolagsstämma

SEBhar cirka 276000aktieägare. Av dessa äger runt 175000
färre än500aktier,medan 146 inneharmer än 1000000aktier,
vilketmotsvarar 79procent av kapital och röster. Aktieägarnas
inflytande utövas vid bolagsstämman somär bankens högsta
beslutande organ.

Drygt 1 200 aktieägare deltog
i årsstämman 2016

De viktigaste besluten som fattades vid stämman var:

• utdelningmed 5:25 kronor per aktie
• utökning av styrelsen till 13 ledamöter
• omval av samtliga sittande elva styrelseledamöter samt nyval

av två ledamöter
• omval avMarcusWallenberg som styrelseordförande
• omval av PricewaterhouseCoopers som revisor
• beslut om riktlinjer för ersättning till VD och andramedlem-

mar i VL
• beslut om två långfristiga aktieprogram
• beslut ombemyndigande för styrelsen att besluta omköp

och försäljning av egna aktier för SEB:s värdepappersrörelse,
för de långfristiga aktieprogrammen och för kapitaländamål

• beslut ombemyndigande för styrelsen att besluta om
emission av konvertibler.

Analytikers rekommendationer 2016

Över 30 aktieanalytiker följer SEB:s utveckling. Utöver de kvartalsvisa presskonferenserna ordnar SEB varje år ett antal möten med analytiker och investerare för att belysa bankens
utveckling och svara på frågor.

En sammanfattning av ett antal analytikers rekommendationer publiceras via nyhetsbyråer varje kvartal.

1) Rekommendationerna lämnades innan SEB presenterade sin bokslutskommuniké för 2016.

Källa: SME Direkt

Kv 2 2016
Köp 11
Behåll 5
Sälj 1
Totalt 17

Kv4 2016 1)

Köp 9
Behåll 8
Sälj 2
Totalt 19

Kv 1 2016
Köp 9
Behåll 8
Sälj 1
Totalt 18

Kv 3 2016
Köp 10
Behåll 7
Sälj 1
Totalt 18

Aktieägarstruktur Procent

Andel av aktiekapitalet den 31 december 2016

Svenska aktieägare 77

Institutioner och stiftelser 47
Privatpersoner 12
Aktiefonder 18

Utländska aktieägare 23

276000
aktieägare

Majoriteten av bankens ca 276 000 aktieägare är privatpersoner med små innehav.
De tio största aktieägarna äger tillsammans 49 procent av kapital och röster.

Källa: Euroclear och Holdings

Aktiekursens utveckling – SEB A-aktie Index 1 januari 2012=100

OMXS30SEB:s A-aktie. Index bygger på kursen
sista dagen i varje månad European Banks Index (FTSE)
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En banks grundläggande roll är att förmedla pengar
mellan företag och privatpersoner som vill låna,
investera, spara eller göra betalningar. SEBmåste
hantera de risker som uppkommer i sambandmed
dessa aktiviteter.

Sombank tar SEB risker för att skapa värde för kunder och aktie-
ägare. Riskhantering är absolut nödvändig för bankens långsiktiga
lönsamhet. SEB:s riskhantering bygger på styrelsens syn på risk-
tolerans.

Risker i SEB

Kreditrisk är den ojämförligt största risken och därför är kredit-
riskkontroll grundläggande. Långsiktiga relationer och en djup
kunskap omkunderna är kärnan i SEB:s riskfilosofi och grunden för
en stabil och välbalanserad kreditportfölj. Varje kreditbeslut grun-
dar sig på en analys av kundens återbetalningsförmåga. Förmindre
lån till hushåll sker detta genomen standardiserad process,medan
stora lån till företag och institutionella kunder kräver individuell

analys. Kvaliteten på SEB:s kreditportfölj är hög. Bankens portfölj
av företagskunder präglas av ekonomiskt starka nordiska och tyska
storföretag. Utlåning till hushåll består huvudsakligen av bolån i
Sverige, vilka historiskt har haft enmycket låg risk.

Den genomsnittliga kreditförlustnivån under de senaste tio åren
(inklusive under finanskrisen) uppgår till 0,18 procent av den totala
utlåningen. Kreditförlustnivån för 2016 var 0,07 procent.

Kapital ger skydd
Banker håller kapital för att täcka sina risker. Vid årets slut 2016
uppgick kapitalet till 18,8 procent av de uppmätta riskerna, vilket
är bland de högsta kapitalrelationerna bland europeiska banker.
Under året stresstestade den europeiska tillsynsmyndigheten EBA
bankernas kapital. Även i detta test, vars resultat visas i diagram-
met, stod SEB stark bland sina europeiska konkurrenter.

Riskhantering
i SEB

SEB:s
huvudsakliga

risker

Kreditrisk
SEB:s största risk

Försäkringsrisk
Lång tidsperiod

Operativ risk
Risk för

processfel Likviditetsrisk
Marknads-
beroende

Marknadsrisk
SEB:sminsta risk

EBA:s stresstest 2016 Procent

Kärnprimärkapitalrelation

18,818,8

13,2

Årets slut
2015

0 5 10 15 20

SEB
Genomsnitt av
51 europeiska
banker som
deltog i EBA:s
stresstest

16,6

9,49,4

Stress-
testens
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SEB:s riskhantering måste vara
flexibel och anpassningsbar när
omvärlden förändras. De senaste
åren har frågor rörande digitalise-
ring och hållbarhet ökat i betydelse.

IT-risker
När en växandemängd banktjänster utförs
på nätet, är systemets tillgänglighet och
säkerhet avgörande för det fortsatta förtro-
endet hos kunderna. SEB tillhandahåller
tjänster dygnet runt via sin internetbank,
telefonbank och genommobilappar och
strävar efter att erbjuda högstamöjliga till-
gänglighet. Systemens tillförlitlighet och
tillgänglighet har under senare år varit hög,
dock har SEB initierat ett arbete för att ytter-
ligare förbättra systemens tillgänglighet
genomattminska planerade samt oplane-
rade driftstopp.

Cyber-hoten fortsätter att öka och attack-
erna blirmer tekniskt sofistikerade. Jumer
de digitala tjänsterna nyttjas, desto större är
risken för externa attacker. SEB:s strategi

för attmöta dessa hot är att höjamedveten-
heten hosmedarbetare och kunder och
samtidigt implementeramånga typer av
digitala skydd.

För attminska riskerna fokuserade SEB
under 2016 på att ytterligare förbättra
säkerheten runt inloggning till mobilappar
och internetbanken och på att stärka
processen för katastrofberedskap.

Klimatrelaterade risker
Klimatförändringar påverkar alltmer till-
ståndet i världen, och det finns ett växande
behov av bättre förståelse av, och transpa-
rens i, klimatrelaterade risker i den finan-
siella sektorn. Detta gäller inte bara i den
interna riskhanteringen, utan krävs också i
allt högre grad av kunder och investerare.
Även tillsynsmyndigheter fokuserar alltmer
på denna risk.

En konsekvens när samhället vidtar
åtgärder för attminska klimatrisker är den
så kallade omställningsrisken, eller risken
för värdelösa tillgångar, i övergången till
nollutsläpp av växthusgaser.

SEB beslutade under 2016 attminska
kolexponeringen i sina förvaltade fonder
genomatt begränsa investeringar i företag
somär involverade i utvinning av termiskt
kol och att öka rollen somaktiv ägare
genomdialogmed energirelaterade företag.

När det gäller utlåning har SEB under flera
år tillämpat ett antal sektorpolicys som
begränsar finansieringen av företag i vissa
sektorer såsom fossila bränslen, gruvdrift
ochmetaller. SEB tillhandahåller inte någon
ny finansiering för kolbrytning eller
kolkraftverk.

Riskfrågor som
får större fokus

Uppförandekoden

Bankverksamhet bygger på förtroende.
För att bibehålla den viktiga samhälls-
funktion somen bank utgör är det av
största vikt att alla intressenter har stort
förtroende för bankens verksamhet.

Ett gott anseende är viktigt för lång-
siktig kundnöjdhet och bankens
lönsamhet.

Internationella tillsynsmyndigheter
gör kraftfulla insatser för attmotverka
misskötsammabanker, särskilt när det
gäller kundfrågor och konsumentskydd.

SEB:s Uppförandekod beslutas av
styrelsen.Medarbetarna går en obliga-
torisk utbildning omSEB:s värderingar
och uppförandefrågor och deltar i
diskussioner ometiska och värderings-
relaterade dilemman, i form avwork-
shops, som sammantaget syftar till att
ökamedvetenheten omvikten av lämp-
ligt uppförande.
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I resultaträkningen summeras årets resultat genom
nettot av intäkter och kostnader liksom kreditförluster
och skatt. Affärsvolymer rapporteras både i och utanför
balansräkningen.

Beskrivning av
resultaträkningen

Rörelseintäkter
Räntenettot utgörs till största delen av skillnadenmellan intäkter
från utlåning och kostnader för in- och upplåning. Bankers ränte-
marginaler skiljer sig åt på olikamarknader, främst beroende på
olika löptider och risker. Förändringar imarginalerna liksom i in-
och utlåningsvolymerna är av stor betydelse för räntenettot. Dess-
utompåverkas räntenettot av avkastningen på innehav av ränte-
bärande värdepapper och kostnader kopplade till egna utgivna
värdepapper somanvänds för att finansiera verksamheten.Myn-
dighetsavgifter för finansiell stabilitet rapporteras också inom
räntenettot.

Provisionsnettot, somomfattar provisionsintäkter från olika
tjänster som lån, rådgivning, betalningar, kort och aktiehandel
väger sedan länge tyngre i SEB än i andra svenska banker. Det
hänger sammanmed att banken i högre utsträckning än andra
satsat på tjänster för stora företag samt förmögenhetsförvaltning.
Här ingår också intäkter från förvaltat kapital och depåförvaring.

Nettoresultat av finansiella transaktioner omfattar såväl reali-
serade vinster och förluster i sambandmed försäljning av aktier,
obligationer och andra finansiella instrument somorealiserade
förändringar imarknadsvärdet på innehav av värdepapper. Utveck-
lingen på de finansiellamarknaderna har stor betydelse. Resultatet
av valutahandeln ingår också i denna post.

Övriga intäkter, netto, innehåller vissa realisationsvinster,
aktieutdelningar, säkringsarrangemang och övriga poster.

Rörelsekostnader
Den största rörelsekostnaden är personalkostnader för bankens
runt 15 300medarbetare. Övriga rörelsekostnader består främst
av IT- och konsultkostnader samt lokalkostnader. Av- och ned-
skrivningar av tillgångar kan till exempel gälla IT-kostnader där
kostnaderna sprids över flera år. För att uppnå en konkurrenskraftig
och effektiv kostnadsbas arbetar bankenmed ett kostnadstak på
22miljarder kronor.

Kreditförluster, netto
Kreditförlusterna utgörs dels av konstaterade förluster, dels av
reserveringar för sannolika förluster, där SEB fastställt attmotpar-
ten troligtvis inte kommer att kunna fullgöra sina betalningsför-
pliktelser. Eventuella återvinningar påverkar kreditförlustnettot
positivt.

Nettoresultat
Nettoresultatet ligger till grund för beräkning av vinst per aktie och
föreslagen utdelning till aktieägarna.

Resultat- och
balansräkning

Resultaträkning Mkr

2016 2015
Förändring,

%

Räntenetto 18 738 18 938 –1

Provisionsnetto 16 628 18 345 –9

Nettoresultat av finansiella transaktioner 7 056 5 478 29

Övriga intäkter, netto 1 349 1 002 35

Summa intäkter 43 771 43 763 0

Personalkostnader –14 562 –14 436 1

Övriga kostnader –6 703 –6 355 5

Av- och nedskrivningar av tillgångar –6 496 –1 011

Summa kostnader –27 761 –21 802 27

Vinster och förluster frånmateriella och
immateriella tillgångar –150 – 213 –30

Kreditförluster, netto –993 – 883 12

Rörelseresultat 14 867 20 865 –29

Skatt –4 249 –4 284 –1

Nettoresultat 10 618 16 581 –36

Året i siffror
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Rörelsekostnader
Kostnaderna ökademed 27 procent jämförtmed förra året.
Exklusive jämförelsestörande poster 3)4) var rörelsekostnaderna
21,8miljarder kronor, i linjemed bankens kostnadstak. Bankens
ledning har beslutat att behålla det nuvarande kostnadstaket på
22miljarder kronor till ochmed år 2018.

Kreditförluster, netto ökademed 12 procent till 993Mkr.
Kreditkvaliteten var fortsatt överlag god.

Skattekostnaderna var en procent lägre än 2015 och uppgick till
4 249Mkr. Detmotsvarade en effektiv skattesats på 29 procent.
Exklusive jämförelsestörande poster var den 21 procent, vilket var i
linjemed bankens förväntade skattesats.

Nettoresultat och utdelning
Rörelseresultatetminskademed 29 procent till 14 867Mkr. Netto-
resultatet sjönkmed 36 procent till 10 618Mkr. Exklusive jäm-
förelsestörande poster sjönk nettoresultatetmed 9 procent till
15 970Mkr. Styrelsen föreslår att 5:50 kronor per aktie delas ut till
aktieägarna.

Rörelseintäkter
Räntenettot minskademed 1 procent till 18 738Mkr. Det ovanligt
låga ränteläget hade en negativ effekt på räntenettot. En jämförelse-
störande post ingick i räntenettot år 2015 1). I räntekostnaderna
ingick ocksåmyndighetsavgifter för finansiell stabilitet till ett
belopp på 1 362Mkr.

Provisionsnettot var 9 procent lägre än förra året och uppgick
till 16 628Mkr. Provisioner från kapitalförvaltningen var betydligt
lägre än detmer förmånliga 2015. Begränsningar på grund av
myndighetsregler ledde till lägre kortavgifter och lägre intäkter
från värdepapperslån. Ett antal börsintroduktioner bidrog positivt.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner ökademed
29 procent till 7 056Mkr. Exklusive en jämförelsestörande post
under 2015 1) var ökningen 12 procent. Finansmarknaderna var
mycket volatila och kundernas efterfrågan på säkrings- och risk-
hanteringstjänster var hög.

Övriga intäkter, netto ökademed 35 procent till 1 349Mkr.
Ökningen berodde främst på en jämförelsestörande post 2). För
övrigt bestod resultatetmestadels av kapitalvinster, utdelningar
och säkringseffekter.

2016 års
resultat

Rörelseintäkter Mkr Rörelsekostnader Mkr

Kreditförluster Mkr Nettoresultat Mkr
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Övriga intäkter netto
Nettoresultat av finansiella transaktioner
Provisionsnetto
Räntenetto

Av- och nedskrivningar
Övriga kostnader
Personalkostnader

1) Kreditförluster och reserveringar i
relation till utlåning

1) År 2015 avslog högsta domstolen i Schweiz SEB:s ansökan omåterbetalning av källskatt för åren 2006 till 2008.Dettaminskade nettoresultatet
av finansiella transaktionermed 820Mkr och räntenettotmed 82Mkr.

2) Under 2016 såldes SEB:s innehav i Visa Europe i Baltikum till en vinst på 520Mkr i övriga intäkter,med en skattekostnad på 24Mkr.
3) Under 2016 gav omstruktureringsåtgärder och en bortskrivning av immateriella IT-tillgångar en rörelsekostnad på 615Mkr,med en positiv skatteeffekt på 101Mkr.
4) SEB:s omorganisation under 2016 resulterade i en nedskrivning av goodwill på 5 334Mkr.

43,8mdr kr
43,3mdr kr, exklusive
jämförelsestörande
poster.

27,8mdr kr
21,8mdr kr, exklusive
jämförelsestörande
poster.

993 Mkr
Kreditförlustnivån 1)

var 0,07 procent
(0,06 för 2015).

10,6mdr kr
16,0mdr kr, exklusive
jämförelsestörande
poster.

Året i siffror
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Balansomslutningen per den 31 december 2016 uppgick till
2 621 miljarder kronor, en ökningmed 125miljarder kronor.

Tillgångar
Utlåning till hushåll och företag ökademed cirka 109miljarder
kronor.Mindre ochmedelstora företag i Sverige och Baltikum efter-
frågade utlåning i allt högre grad. Även utlåningen till svenska och
baltiska hushåll ökade.Mot slutet av året gjordes större lån till stor-
företagskunder i sambandmed företagstransaktioner. Kortfristiga
innehav av aktier och obligationerminskademarkant.

Skulder
Inlåning från hushållen ökademed 15miljarder och företagsinlå-
ning ökademed 63miljarder kronor.Mer långfristiga obligationer
och efterställda skulder togs upp, än vad som förföll, vilket förbätt-
rade bankens likviditetsposition.

Eget kapital
Nettoresultatet för 2016 ökade kapitaletmed 11miljarder kronor.
Utdelningen för 2015 sombetalades ut 2016minskade kapitalet
med 11,5miljarder kronor.

Förvaltat kapital
Det totala förvaltade kapitalet uppgick till 1 781miljarder kronor.
Nettoinflödet av nytt kapital under året uppgick till 77miljarder
kronor och värdeökningen var 4miljarder kronor.

Depåförvaringsvolymen uppgick till 6 859miljarder kronor.

Mycket förenklat går traditionell bankverksamhet ut på att för-
medla kapitalmellan kundermed överskott på kapital och kunder
med lånebehov. Lånebehoven varierarmycket när det gäller belop-
pens storlek, löptid och andra villkor. I sin roll som förmedlare
använder banken exempelvis hushållssparande och kortfristig
inlåning till företagsutlåning och långfristiga bolån. Tack vare
mängden kontonmed olika förfallotider blir sparande och in-
låning en stabil finansieringskälla.

Tillgångar
Utlåning till allmänheten (hushåll, företagmedmera) samt till
kreditinstitut svarar tillsammans för drygt hälften av de totala till-
gångarna. Räntebärande värdepapper utgör också en stor post.
Finansiella tillgångar till verkligt värde utgör bankens handelslager
av aktier, skulder och derivat och är till stor del kortfristiga. Försäk-
ringstillgångarna hålls för att kunnamöta de framtida åtagandena
till försäkringstagarna.

Skulder och eget kapital
De största posterna utgörs av skulder till kreditinstitut samt in- och
upplåning från allmänheten. SEB emitterar också egna värdepap-
per i finansieringssyfte. Finansiella skulder till verkligt värde är en
del av bankens handelslager. Skulder till försäkringstagarna
motsvaras av försäkringstillgångarna. Eget kapital består av aktie-
kapital, kapitaltillskott samt ackumulerat resultat.

Förvaltat kapital och depåförvaring
Både det kapital sombanken förvaltar och det som ligger i depå-
förvar bokas primärt utanför balansräkningen.

Beskrivning av
balansräkningen

Utvecklingen
under 2016

Balansräkning Mkr

Tillgångar 2016 2015

Centralbanker 217 808 133 651

Utlåning 49 231 53 954

Repor 914 1 755

Skuldinstrument 382 2 833

Utlåning till övriga kreditinstitut 50 527 58 542

Offentlig förvaltning 27 956 38 447

Hushåll 549 175 530 337

Företag 797 640 707 874

Repor 63 524 58 560

Skuldinstrument 14 724 18 168

Utlåning till allmänheten 1453 019 1353 386

Skuldinstrument 122 192 172 368

Aktieinstrument 40 324 67 538

Derivat 212 355 215 551

Försäkringstillgångar 410 155 371 488

Finansiella tillgångar till verkligt värde 785 026 826 945

Skuldinstrument 32 698 34 963

Övrigt 3 049 2 368

Finansiella tillgångar somkan säljas 35 747 37 331

Materiella och immateriella tillgångar 20 158 26 203

Övriga tillgångar 58 361 59 906

Summa tillgångar 2 620 646 2495 964

Skulder och eget kapital 2016 2015

Skulder till centralbanker 54 393 58 273

Kreditinstitut 64 616 57 788

Repor 855 2 445

Skulder till kreditinstitut 65 471 60 233

Offentlig förvaltning 35 696 29 392

Hushåll 276 724 261 523

Företag 648 869 585 706

Repor 739 7 164

In- och upplåning
från allmänheten 962 028 883 785

Skulder till försäkringstagare 403 831 370 709

Certifikat 126 480 146 150

Obligationslån 542 400 493 294

Emitterade värdepapper 668 880 639 444

Skuldinstrument 9 549 10 442

Aktieinstrument 10 072 12 927

Derivat 193 875 207 416

Övriga finansiella skulder
till verkligt värde 213 496 230 785

Övriga skulder 70 852 78 565

Efterställda skulder 40 719 31 372

Totalt eget kapital 140 976 142 798

Summa skulder och eget kapital 2 620 646 2495 964

Året i siffror
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Risk Report of the Directors

Bolagsstämma
Bolagsstämman är det högsta beslutande
organet, sombland annat utser styrelsens
ledamöter och bankens revisorer. Alla
registrerade aktieägare har rätt att
delta på årsstämman och rösta i enlighet
med sitt aktieinnehav. Information om
aktien finns på sid. 26-27.

Styrelsen
Styrelsen har det övergripande ansvaret för
SEB:s organisation, förvaltning och verk-
samhet. Viktiga frågor sombehandlas av
styrelsen innefattar detmakroekonomiska
läget, bankens finansiella ställning och
risker, kapital- och likviditetsposition,
ersättningsfrågor, successionsplanering,
regelefterlevnad samt kvartalsrapporter och
årsredovisningar.Styrelsenpresenteraspå
sid.34-35.

VD och verkställande ledning
Verkställande direktören, somockså är
koncernchef, har ansvaret för att hantera
koncernens löpande verksamhet, inklusive
riskhantering, i enlighetmed strategi och
policys som fastställts av styrelsen. För att
bäst tillvarata hela koncernens intresse
samråder VDmed verkställande ledningen
(VL) i frågor av större eller principiell
betydelse.VL presenteras på sid. 36.

» Styrelsearbetet har under året präglats av den snabba digitalise-
ringen och de framväxande regelverken för finanssektorn samt
demöjligheter och utmaningar somdemedför när det gäller
SEB:s långsiktiga vision. Vi har nogsamt utvärderat det fortsatt
återhållsammakonjunkturläget och de geopolitiska riskerna
somväxer fram. Att ha ett långsiktigt perspektiv på dessa
frågor blir än viktigare i ochmed att omvärlden och affärs-
klimatet blir alltmer komplexa.

SEB:s riktning framöver består. Vår treåriga affärsplan
innefattar fortsatta tillväxtsatsningar inom styrkeområden
samt en tydlig plan för omvandlingmed syfte att tillvarata
allamöjligheter somdigitaliseringen erbjuder.

Annika Falkengren, vår avgående VD, har lett SEB imer
än 11 år och har gjort ett utomordentligt arbete tillsammans
med hela SEB-teamet. Hon navigerade SEB genomden
globala finanskrisen och satte en tydlig strategi framåt
somhon och teamet levererat påmed ett unikt engage-
mang. Å styrelsens vägnar vill jag uttrycka vår djupa
uppskattning av hennes arbete för SEB i nästan 30 år.

Styrelsen har utsett Johan Torgeby till SEB:s näste
VDochkoncernchef. Tillsammansmed Johan, lednings-
gruppen och allamedarbetare, är SEB fast beslutet att
leva upp till visionen service i världsklass och därmed
fortsätta att bygga långsiktigt aktievärde. «

Marcus Wallenberg
Styrelsens ordförande

Ordförande
har ordet

Bolagsstyrning

SEB:s främsta beslutande organ
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Styrelsen

Birgitta Kantola TomasNicolin SvenNyman Helena Saxon

Befattning Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

Invalsår 2010 2009 2013 2016

Född 1948 1954 1959 1970

Utbildning Jur.kand. och Ekon. Dr. H.C. Civ.ek. och M.Sc. (Management) Civ.ek. Civ.ek.

Andra uppdrag Ledamot i Nobina. Ordförande i Centrum för Rättvisa.
Ledamot i Nordstjernan, Nobel-
stiftelsen, Axel och Margaret Ax:son
Johnsons Stiftelse och Stiftelsen
Institutet för Näringslivsforskning och
Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux.
Medlem av Investeringskommittén för
NIAM:s fastighetsfond.

Ordförande i RAM Rational Asset
Management. Ledamot i RAMONE,
Consilio International, Nobelstiftelsens
investeringskommitté, Handelshögskolan
i Stockholm, Handelshögskoleföreningen i
Stockholm samt Axel och Margaret Ax:son
Johnsons Stiftelse.

CFO på Investor. Ledamot i Swedish
Orphan Biovitrum.

Egna och närståendes
aktieinnehav

33 000 A-aktier 66 000 A-aktier 10 440 A-aktier och 10 200 C-aktier 5 000 A-aktier

MarcusWallenberg Urban Jansson Jesper Ovesen JohanH. Andresen

Befattning Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 2013 Vice ordförande sedan 2014 Ledamot

Invalsår 2002 1996 2004 2011

Född 1956 1945 1957 1961

Utbildning B.Sc. (Foreign Service). Högre bankutbildning (SEB). Civ.ek. och MBA. B.A. (Government and Policy Studies)
och MBA.

Andra uppdrag Ordförande i Saab och FAM.Vice
ordförande i Investor. Ledamot i
AstraZeneca Plc., Temasek Holdings
Ltd samt Knut och AliceWallenbergs
stiftelse.

Ordförande i EAB och 365 id. Ledamot i
Lindéngruppen.

Ledamot i Sunrise Communication
Group AG (Schweiz), Lundbeck A/S
(Danmark) och ConvaTec Group Plc.
(Storbritannien).

Ägare till och ordförande i Ferd AS.
Ordförande i Etiska rådet för
Government Pension Fund Global
(Norge). Ledamot i SWIX Sport AS
(Norge), NMI–Norwegian Microfinance
Initiative och Junior Achievement
Europe.

Egna och närståendes
aktieinnehav

753 584 A-aktier and 720 C-aktier 56 840 A-aktier 25 000 A-aktier 100 000 A-aktier

Styrelsen
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Sara Öhrvall Anna-KarinGlimström HåkanWesterberg Annika Isenborg Charlotta Lindholm

Ledamot Ledamot, utsedd av de anställda Ledamot, utsedd av de anställda Suppleant, utsedd av de anställda Suppleant, utsedd av de anställda

2016 2016 2015 2) 2016 3) 2015

1971 1962 1968 1967 1959

Civ.ek. Universitetsstudier i matematik,
statistik och juridik.

Engineering logistics. Universitetsstudier i
arbetsmiljörätt.

Jurist.

Ledamot i Investor, Bonnier News,
Bonnier Books samt Bisnode.

Ordförande i Finansförbundet i
SEB och i Finansförbundet
Regional Klubb Väst i SEB.
Ledamot i EB-SB Fastigheter och i
EB-SB Holding.

Ordförande i Akademiker-
föreningen i SEB.

Första vice ordförande i
Finansförbundet i SEB och i
Finansförbundets Regionala klubb
group operations i SEB.

Vice ordförande i Akademiker-
föreningen i SEB. Ledamot i Alma
Detthows Stiftelse.

0 aktier 0 aktier 3 569 A-aktier 0 aktier 5 001 A-aktier

Signhild Arnegård Hansen Samir Brikho Annika Falkengren Winnie Fok

Ledamot Ledamot Ledamot (VD och koncernchef) 1) Ledamot

2010 2013 2005 2013

1960 1958 1962 1956

Fil.kand. (Human resources) och
journalistutbildning.

Civ.ing. (Thermal Technology). Civ.ek. Bachelor of Commerce.

Ordförande i SnackCo of America Corp.
Vice ordförande i Svensk-Amerikanska
Handelskammaren (SACC) (USA). Ledamot i
Magnora, SACC New York, Business Sweden,
ESBRI och Kung Carl XVI Gustafs Stiftelse för
Ungt Ledarskap.

UK Business Ambassador. Co-chairman i
UK-UAE Business Council och i UK-ROK CEO
Forum.Medlem i Advisory Boards i Stena.
Ordförande i World Economic Forum Disaster
Resource Partnership och i Step Change
Charity.

Ordförande i Svenska Bankföreningen.
Ledamot i Scania CV (dotterbolag till
Volkswagen) och FAM.Medlem av
förvaltningsstyrelsen i Volkswagen AG.

Ledamot i Volvo Car Corporation, G4S plc
(Storbritannien) och Kemira Oyj (Finland).
Medlem av Investment Committee i HOPU
Investments Co, Ltd (Asien), Senior Advisor
till Wallenbergsstiftelserna.

5 387A-aktier 0 aktier 358 895 A-aktier, 121 884 aktierätter, 359 620
villkorade aktierätter

3 000 A-aktier

Ledamöter utsedda av de anställda

1) Annika Falkengren lämnar SEB under 2017 2) Suppleant 2011–2014 3) Suppleant 2014

Styrelsen
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Verkställande ledningen

Adjungerande medlemmar

Johan Andersson Peter Høltermand Rasmus Järborg Marcus Nystén William Paus RihoUnt
Befattning Landchef för SEB

Tyskland sedan 2016
Landchef för SEB
Danmark sedan 2002

Chief Strategy Officer
sedan 2015

Landchef för SEB Finland
sedan 2010

Landchef för SEB Norge
sedan 2010

Chef för division
Baltikum sedan 2016

Anställd i SEB sedan 1980 1997 2008 1998 1992 2001

Född 1957 1963 1976 1960 1967 1978

Egna och närstående
aktieinnehav

49 824 A-aktier och 22
C-aktier och 725
villkorade aktierätter.

25 239 A-aktier, 725
villkorade aktierätter,
4 497 innehavsrätter
och 51 246 villkorade
syntetiska aktier.

5419A-aktier,22095
aktierätter och44966
villkoradeaktierätter.

102 354 A-aktier, 4 497
innehavsrätter och
35 784 villkorade
syntetiska aktier.

33 310 A-aktier, 4 779
innehavsrätter och
30 545 villkorade
syntetiska aktier.

43485A-aktier,3866
aktierätter och21519
villkoradeaktierätter.

Jan Erik Back Peter Dahlgren Johan Torgeby Mats Torstendahl
Befattning Vice VD, Ekonomi- och finansdirektör

sedan 2008
Chef för division Liv & Investment
Management sedan 2016 2)

Co-head för division Stora Företag
& Finansiella Institutioner sedan 2016 3)

Vice VD, Co-head för division Företag
& Privatkunder sedan 2016

Anställd i SEB sedan 2008 2008 2009 2009

Född 1961 1972 1974 1961

Egna och närstående
aktieinnehav

60 968 A-aktier, 62 873 aktierätter och
181 391 villkorade aktierätter.

58 751 A-aktier, 25 156 aktierätter och
77 622 villkorade aktierätter.

5 390A-aktier, 53 292 aktierätter,
48799 villkorade aktierätter och
4 497 innehavsrätter.

104 218 A-aktier, 63 357 aktierätter
och 179 127 villkorade aktierätter.

Viveka Hirdman-Ryrberg Martin Johansson ChristofferMalmer David Teare
Befattning Kommunikationsdirektör sedan 2009,

Ordförande i Hållbarhetskommittén
Chef för Affärsstöd sedan 2011 Co-head för division Företag &

Privatkunder sedan 2016
Chief Risk Officer sedan 2016

Anställd i SEB sedan 1990 2005 2011 2006

Född 1963 1962 1975 1963

Egna och närstående
aktieinnehav

62 761 A-aktier, 21 937 aktierätter och
60 219 villkorade aktierätter.

44 237A-aktier, 50 686 aktierätter och
147 389 villkorade aktierätter.

59 142 A-aktier, 48 021 villkorade
aktierätter och 4 497 innehavsrätter.

54 675 A-aktier, 30 217 aktierätter
och 99 103 villkorade aktierätter.

Annika Falkengren Magnus Carlsson Jeanette Almberg JoachimAlpen
Befattning Verkställande direktör och koncernchef

sedan 2005 1)

Ställföreträdande VD och koncernchef
sedan 2014

Chef för Group Human Resources sedan
2016

Co-head för division Stora Företag &
Finansiella Institutioner sedan 2016

Anställd i SEB sedan 1987 1993 2008 2001

Född 1962 1956 1965 1967

Egna och närstående
aktieinnehav

358 895 A-aktier, 121 884 aktierätter
och 359 620 villkorade aktierätter.

54 998 A-aktier, 31 415 aktierätter och
198 181 villkorade aktierätter.

19 664 A-aktier, 11 451 aktierätter och
34 105 villkorade aktierätter.

5 933 A-aktier, 109 712 aktierätter,
51 725 villkorade aktierätter och
6 325 innehavsrätter.

1) Annika Falkengren lämnar SEB under 2017 2) Peter Dahlgren lämnar SEB under 2017 3) Fr o m 29mars 2017 övertar Johan Torgeby rollen som VD och koncernchef

Verkställande ledningen



57,0mdr kr Årsstämma
Årsstämmanhålls tisdagen den 28mars 2017 klockan 13.00 i Konserthuset vidHötorget i Stockholm.

Kallelse till årsstämman samt dagordning finns tillgängliga på SEB:s hemsidawww.sebgroup.com/sv

Aktieägare somvill delta i stämman ska senast onsdagen den 22mars 2017:
– vara införd i den avEuroclear SwedenAB förda aktieboken och
– anmäla sig till banken på ett av följande sätt:
på telefon klockan 9.00–16.30 inomSverige på 0771 23 18 18 (+46 771 23 18 18 utanför Sverige) eller
via internet på SEB:s hemsida,www.sebgroup.com/sv eller
skriftligen till Skandinaviska Enskilda BankenAB, Årsstämman, Box 7832, 103 98 Stockholm

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på 5:50 kronor per aktie för 2016.

Torsdagen den 30mars 2017 är föreslagen somavstämningsdag för utdelningen. Omårsstämmanbeslutar i
enlighetmed förslaget kommer aktien att handlas utan utdelning onsdagen den 29mars 2017 och utdelningen
beräknas sändas ut av Euroclear SwedenAB tisdagen den4 april 2017.

Kalender
Bokslutskommuniké för 2016 1 februari 2017
Årsredovisningen publiceras på hemsidan 7 mars 2017
Årsstämma 28 mars 2017
Delårsrapport januari–mars 27 april 2017
Delårsrapport januari– juni 14 juli 2017
Delårsrapport januari–september 25 oktober 2017
Bokslutskommuniké för 2017 31 januari 2018

SEB:s HEMSIDA
Finansiell information, rapporter och övrig
information om SEB återfinns på sebgroup.com/sv

Nya aktieägare erbjuds automatiskt att prenumerera påÅrsredovisningen eller Årsöversikten.
Beställ tryckt Årsredovisning ochÅrsöversikt påwww.sebgroup.com/sv/ir.
Prenumerera på delårsrapporten och Fact book i digital form (pdf) påwww.sebgroup.com/sv/press

Finansiell information och publikationer

ÅRSREDOVISNING
Information om SEB:s
verksamhet, strategi,
riskhantering och
bolagsstyrning.
Detaljinformation
om SEB:s finansiella
ställning och resultat.

ÅRSÖVERSIKT
En kortversion av
årsredovisningen.

HÅLLBARHETS-
RAPPORT
Årsrapport om SEB:s
resultat och framtida
ambitioner inom
ansvarsfulla affärer,
människor och
samhälle samtmiljö.

HÅLLBARHET–
FAKTABOK
OCH GRI INDEX
GRI-index (Global
Reporting Initiative)
och icke-finansiella
nyckeltal inom samma
områden som i Håll-
barhetsrapporten.

CAPITAL ADEQUACY
AND RISK
MANAGEMENT
REPORT (PILLAR 3)
Information (på engel-
ska) om kapitaltäck-
ning och riskhantering
enligt myndighets-
krav.

DELÅRSRAPPORTER OCH FACT BOOK
Kvartalsvis rapportering om SEB:s finansiella
ställning och resultat, med ytterligare detaljer
i Fact book (på engelska).

Please
recycleme!

SEB Fact Book Annual Accounts 2016 N

Fact Book

Annual Accounts 2016
STOCKHOLM 1 FEBRUARY 2017

SEB Annual Accounts 2016 1

Annual Accounts 2016

STOCKHOLM 1 FEBRUARY 2017

“We have supported our customers all
through a year marked by uncertainty.
Business sentiment and customer
activity grew more positive in the
fourth quarter. One year into our
business plan, SEB has a robust
financial position, a growing customer
base and a clear strategy set on
delivering world-class service.”

Annika Falkengren

SEB Bokslutskommuniké 2016 1

Bokslutskommuniké 2016

STOCKHOLM 1 FEBRUARI 2017

”Under ett år präglat av osäkerhet
har vi stöttat våra kunder. I det fjärde
kvartalet blev stämningsläget mer
positivt och kunderna mer aktiva. Ett
år in i affärsplanen har SEB en stark
finansiell ställning, en växande
kundbas och en tydlig strategi
framåt att leverera service i
världsklass."

Annika Falkengren
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Välkommen till SEB!
Vår vision är att leverera service i världsklass till våra kunder. Vi bistår 2 300 stora företag,
700 finansiella institutioner, 267 000mindre ochmedelstora företag samt 1,4miljoner
privatpersonermed rådgivning och finansiella lösningar.

I Sverige och Baltikum erbjuder vi heltäckande finansiell rådgivning och ett brett utbud av
finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är inriktningen att erbjuda ett
fullservice-koncept till storföretagskunder och finansiella institutioner.

Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerat i ett
20-tal ländermed 15 300medarbetare.

Vi har ett långsiktigt perspektiv i all vår verksamhet och bidrar till attmarknader
och samhällen kan utvecklas.

Huvudkontor
Postadress: SEB, 10640 Stockholm
Besöksadress: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Telefon: 0771621000

08221900 (direktionsväxel)

Kontaktpersoner
JanErik Back
Ekonomi- och finansdirektör
Telefon 08 22 19 00
E-mail: janerik.back@seb.se

Jonas Söderberg
Chef för Investor Relations
Telefon 08 763 83 19
E-mail: jonas.soderberg@seb.se

VivekaHirdman-Ryrberg
Kommunikationsdirektör
Telefon 08 763 85 77
E-mail: viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Malin Schenkenberg
Finansiell information
Telefon 08 763 95 31
E-mail:malin.schenkenberg@seb.se

Skandinaviska Enskilda BankenAB:s organisationsnummer: 502032-9081


