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Styrelsens ordförande Marcus Wallenbergs inledningsanförande innan Årsstämmans 
öppnade 2012-03-29    
 
Ärade aktieägare, som styrelsens ordförande vill jag, Marcus Wallenberg, önska er alla varmt 
välkomna hit till 2012 års stämma.  
 
Årsstämman är den dag då det ges tillfälle för alla deltagande aktieägare att få en djupare inblick i 
bankens verksamhet och att ställa frågor till verkställande direktören, Annika Falkengren, liksom till 
oss i styrelsen. Vi i styrelsen och ledningen värdesätter denna möjlighet till interaktion. Men 
framförallt är Årsstämman en dag för oss aktieägare att ta ställning till en rad viktiga beslut; 
fastställande av 2011 års finansiella ställning, kapital-, utdelning och ersättningsfrågor och 
självklart val av styrelse och revisorer. Dessa beslut lägger på ett avgörande sätt grunden för 
bankens fortsatta arbete.  
 
2011 var ännu ett år med stor oro på världens kapitalmarknader. Oron för den statsfinansiella 
situationen i en rad länder i Europa tilltog. Det kraftfulla agerandet från centralbanker och 
regeringar var inte bara välkommet utan även nödvändigt för att skapa stabilitet på de finansiella 
marknaderna. Men stora globala obalanser kvarstår. 
 
I det här klimatet har diskussionen just om bankernas roll fortsatt stå i fokus. Hur balanserar man 
mellan en ökad reglering där kapital och likviditet kostar mer å ena sidan och å andra sidan 
banksektorns viktiga roll som blodomlopp för att bidra till att skapa arbetstillfällen, konkurrenskraft 
och välstånd för samhällsekonomin. Och som tredje faktor i ekvationen; självklart bankernas ägare 
som i slutändan bär den samlade risken genom att ställa upp med kapital. 
 
I en miljö präglad av en rad dramatiska händelser i omvärlden visade SEB att banken har den 
finansiella styrka som krävs för att finnas där för företagen och för individerna. Vi tar vår 
fundamentala samhällsroll på största allvar och värnar om att behålla en god långsiktig finansiell 
stabilitet. Stabilitet, långsiktighet och närhet till kunderna är A och O för en bank.  
 
Vår bank har levt upp till sitt mål som relationsbank i vår del av världen. Vår bank har ökat 
affärsutbytet med kunderna och dessutom har bankens dedikerade medarbetare och 
konkurrenskraftiga tjänster och rådgivning attraherat nya kunder. 
 
Vi kommer här under eftermiddagen höra bankens verkställande direktör, Annika Falkengren, 
redogöra för de prioriteringar och åtgärder som har vidtagits; allt med syftet att fortsätta trygga en 
långsiktig stabilitet för att kunna stödja bankens kunder på kort och lång sikt. 
 
Jag vill med detta å styrelsens och bankledningens vägnar hälsa er varmt välkomna till årets 
stämma. Styrelsen har åter bett advokat Sven Unger att liksom förra året öppna årets stämma.  
Jag lämnar därmed över ordet till Sven Unger.  
 


