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Inom SEB strävar vi alltid
efter att erbjuda våra kunder
en helhet – alltifrån enkla
basprodukter till komplexa 
rådgivningstjänster. I dag 
betjänar vi 400 000 företag 
och fem miljoner privatkunder i 
norra Europa. Vårt mål är att de 
ska ranka oss som nummer ett.
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En delvis ny verkställande ledning speglar arbetet  
med att förstärka kunderbjudanden, höja effektiviteten  
och främja tillväxten.

Våra kunderbjudanden till privatkunder inkluderar 
alla tjänster som behövs för att hantera vardags-
ekonomin men också avancerade rådgivnings-
tjänster inom exempelvis förmögenhetsförvaltning.

Våra kunderbjudanden till stora företag och 
institutioner omfattar till exempel valuta- och 
 värdepappershandel, finansiell rådgivning och 
 försäkringstjänster. 

SEB:s resultat för 2006 uppgick till 15,6 miljarder 
kronor, en ökning med 39 procent jämfört med 
föregående år. Intäkterna steg med 13 procent 
och kostnaderna med 2 procent. Avkastningen på 
eget kapital uppgick till 20,8 procent. Nettovinsten 
(resultatet efter skatt) var 12,6 miljarder kronor, 
 vilket motsvarar 18:72 kronor per aktie. Utdelning-
en föreslås till 6:00 kronor (4:75).

SEB:s samhällsansvar
Vår verksamhet bygger på trovärdighet och är en 
förutsättning för att samhället skall fungera. SEB:s 
ansvarstagande yttrar sig också genom en mängd 
externa aktiviteter, varav många är inriktade mot 
att stötta ungdomar.

Våra kunderbjudanden till mindre och  
medelstora företagskunder består av såväl 
bastjänster för företag som anpassade stor-
företagsprodukter. 
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Resultatutveckling och föreslagen utdelning
  Rörelseresultatet ökade med 39 procent till 

15 562 Mkr. 

  Nettoresultatet förbättrades med 50 procent till 
12 623 Mkr, vilket motsvarar 18:72 kronor per aktie.

  SEB-aktien steg med 33 procent medan generalindex 
ökade med 24 procent under året och europeiskt 
 bankindex med 19 procent.

  Kreditförlustnivån var fortsatt låg.

  Räntabiliteten på eget kapital var 20,8 procent.

  Utdelningen föreslås till 6:00 kronor (4:75).

Nyckeltal

2006 2005

Räntabilitet på eget kapital, % 20,8 15,8

Räntabilitet på eget kapital exkl engångskostnader, % 20,8 17,0

Nettoresultat per aktie före utspädning, kronor1) 18:72 12:58

K/I-tal 0,58 0,65

Kreditförlustnivå, % 0,08 0,11

Kapitaltäckningsgrad, % 11,47 10,83

Primärkapitalrelation, % 8,19 7,53

Antal befattningar, medeltal 19 672 18 948

Antal e-banking-kunder, tusental 2 597 2 233

Förvaltat kapital, miljarder kronor 1 262 1 118

Balansomslutning, miljarder kronor 1 934 1 890

1)  Mer information om SEB-aktien finns på sid 32.

Viktiga händelser under året

  I april förvärvade SEB den ryska  banken PetroEnergo-
Bank. 

  I juli sålde SEB sin 47-procentiga andel i polska Bank 
Ochrony Środowiska S.A. och öppnade en filial i       
Warszawa under hösten.

  I september presenterades en ny struktur, med fyra 
kundorienterade divisioner och tre stödfunktioner, som 
 träder i kraft 1 januari 2007. SEB:s kontorsrörelse i 
fem länder integrerades och division Asset Management 
slogs samman med affärsområdet Private Banking. 

  Under hela året har SEB firat sin 150-årsdag med eve-
ne mang för både kunder och alla 20 000 medarbetare. 
Firandet har inneburit många tillfällen för SEB att stärka 
sina kund relationer och skapa nya affärsmöjligheter.  

  SEB fortsatte att erhålla ett antal utmärkelser, bland 
annat som bästa private bank i Norden och Baltikum 
samt bästa bank för cash management i Norden.

  SEB har flyttat fram positionerna inom flera områden, 
bland annat som nummer ett i Sverige vad gäller netto-
försäljning av egna fonder med en marknadsandel på 
26 procent.

Utdelning
Per SEB-aktie, kronor
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Rörelseresultat
15,6 miljarder kronor. Geografisk fördelning

Sverige 47% (50)
Övriga Norden 19% (19)
Östra Europa 15% (13)

Övriga 9% (7)
Tyskland 10% (11)

SEB idag

Strategisk utveckling
Expansion 1997–2001
Under mitten av 1990-talet formulerade SEB visionen att 
bli den ledande nordeuropeiska banken. SEB:s traditio-
nellt starka position bland företag och krävande privat-
kunder stärktes genom förvärv inom livförsäkrings- och 
kapitalförvaltningsområdet samt genom expansion på 
nya marknader i Tyskland och östra Europa. 

Konsolidering och vinsttillväxt 2002–2005
Efter att ha skapat en bred geografisk bas togs flera steg 
för att konsolidera verksamheterna, främst genom det så 
kallade 3 C-programmet (kostnadseffektivitet, ökad kund-
nöjdhet och utökat samarbete och korsförsäljning inom 
koncernen).

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner.                

Verksamheten omfattar främst banktjänster, men SEB har också en betydande 

 livförsäkringsrörelse. 

SEB betjänar 400 000 företagskunder och institutioner 
samt mer än fem miljoner privatkunder. SEB har lokal när-
varo i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ryssland och 
Ukraina samt strategisk närvaro i ytterligare tio länder 
genom sitt internationella nätverk.

Fler än hälften av SEB:s cirka 20 000 medarbetare 
finns utanför Sverige. Den 31 december 2006 uppgick 
koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor 
och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor.

Affärsidé  
SEB:s affärsidé är att tillhandahålla finansiella tjänster samt 
hantera finansiella risker och transaktioner för företag och 
privatpersoner på ett sådant sätt att våra kunder blir nöjda, 
våra aktieägare får en konkurrenskraftig avkastning och vi 
anses vara goda samhällsmedborgare.

Vision, mål och strategi  
SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom 
sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när 
det gäller lönsamhet. Målen skall nås med hjälp av motive-
rade medarbetare, ökad samordning mellan koncernens 
olika delar och koncerngemensamma stabs- och affärs-
stödsfunktioner. ”Ett SEB” skall ge kunderna tillgång till 
SEB:s samlade kompetens och tjänsteutbud.

 Från 2006 har SEB satt upp nya finansiella mål. Ränta-
biliteten skall överstiga jämförbara bankers samtidigt som 
vinsttillväxten skall vara uthållig. SEB:s rating skall vara 
minst AA. 

Förbättrad effektivitet och organisk  tillväxt kompletterad 
med mindre förvärv inom Östersjöregionen möjliggjorde 
en god vinsttillväxt.

Utnyttjande av hela potentialen 2006–
Högre ambitioner när det gäller att fullt utnyttja potentialen 
i SEB:s geografiska bas skall bidra till en lönsam tillväxt 
på existerande marknader. Ökad proaktivitet gentemot 
kunderna och en mer integrerad verksamhet bildar basen 
för ökad kundnöjdhet och lönsamhet. Genom att utnyttja 
hela SEB kan kvaliteten höjas, servicen till våra kunder bli 
mer komplett och verksamheten mer kostnadseffektiv.
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Väl positionerad för att nå 
 långsiktiga ambitioner

Föregående år var ett mycket bra år för SEB och dess aktieägare.
I en omvärld präglad av en stark konjunktur med hög aktivitet på 
finansmarknaden och höga affärsvolymer nådde SEB sitt bästa 
resultat hittills.

Utmärkande för 2006 var kombinationen av stark intäktstill-
växt och endast svagt ökande kostnader, vilket också speglar den 
växande skalbarheten i vår affärsmodell. Förbättrad kundnöjd-
het fortsatte att vara i fokus och vi intensifierade ansträngningar-
na att erbjuda kunderna en bättre tillgång till hela SEB:s utbud av 
produkter och service. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit 
under 2006.

En attraktiv affärsmix och kundbas 
Sedan tio år finns SEB på plats runt Östersjön med en väl diversi-
fierad affärsmix. Vi har en stark kundbas inom våra styrkeområ-
den – stora företag och institutioner samt mer affärsintensiva pri-
vatkunder. Särskilt starka är vi på att erbjuda våra kunder råd-
givningstjänster. Under 2006 ledde ökade kundaktiviteter till 
högre rörelseresultat inom alla divisioner. Provisioner inklusive 
livförsäkringsintäkter utgjorde hälften av intäkterna. 

Långsiktigt åtagande  
Vår ambition är att SEB skall vara topprankad vad gäller kund-
nöjdhet inom våra utvalda segment för att på så sätt även nå 
positionen som den lönsammaste banken. Det här är ett långsik-
tigt åtagande som bygger på de två hörnstenarna operationell 
excellens och lönsam tillväxt.

En integrerad bank 
SEB har expanderat avsevärt under de senaste tio åren. Nu är vi i 
ett läge då vi behöver konsolidera och tydligare fokusera våra 
ansträngningar. Under 2006 klargjorde vi vår strategi. Vi erbjuder 
hela sortimentet av banktjänster i Sverige, Estland, Lettland, 
Litauen och Tyskland medan kunderbjudandet är mer avgränsat 
till våra kärnområden på andra marknader. I syfte att än bättre 
kunna betjäna våra kunder lade vi en plan för samordnade affärs-
verksamheter och gemensamma stödfunktioner.

Vi har infört SEB Way, ett koncerngemensamt program för att 
höja produktiviteten och kvaliteten eller så kallad operationell 
excellens. SEB Way innebär att vi strömlinjeformar processer, 
 förbättrar kvaliteten och uppmuntrar en affärskultur präglad  
av ständiga förbättringar.  

Flera initiativ har tagits för att komma tillrätta med den 
underliggande kostnadsbasen och dessa börjar gradvis att ge 
resultat. Vi kommer att fortsätta att öka flexibiliteten i kostnads-
basen för att därmed också vara förberedda när affärsklimatet 
blir kärvare. 

SEB väl positionerad 
Sammantaget syftar åtgärderna till att förbättra våra kunderbju-
danden och öka effektiviteten. Arbetet med att till fullo utnyttja 
SEB:s plattform fortsätter under 2007. SEB är väl positionerad för 
framtida vinsttillväxt. Mitt och hela SEB:s engagemang för att nå 
den ledande positionen står fast.
 

Stockholm i februari 2007

Annika Falkengren
Verkställande direktör och koncernchef

VD har ordet

” Nöjda kunder är vår högsta prioritet. 
Vi har fortsatt anstränga oss för att 
 erbjuda marknadens bästa service  
och produktutbud.” 
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Verkställande ledningen
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Ny ledning speglar ny struktur
För att nå målet att ha de mest nöjda kunderna och den bästa lönsamheten är det avgörande 

att ha en organisation där alla drar åt samma håll. Sedan mars 2007 har SEB en delvis ny 

verkställande ledning, som också speglar den nya strukturen i koncernen. 

Fler och vassare tjänster och produkter, ökad effektivitet och en 
fortsatt tillväxt inom koncernens kärnområden – det är delmål 
som SEB vill uppnå genom den nya struktur som infördes vid 
årsskiftet. Den nya organisationen omfattar fyra divisioner, vars 
chefer ingår i verkställande ledningen (VL), och tre gemensamma 
stödfunktioner. Förändringarna syftar bland annat till att skapa 
ökat utrymme för produktutveckling och en enklare, effektivare 
distribution av produkter och tjänster.

Bankens division Stora Företag & Institutioner har globalt 
ansvar för produkter avsedda för större företag och finansiella 
institutioner samt för bankens internationella nätverk. Chef är 
Magnus Carlsson med mångårig erfarenhet från olika ledande 
befattningar inom divisionen.

SEB:s tjänster avsedda för privatpersoner och mindre företag 
i Sverige, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen samt kortverk-
samheten är nu integrerade i division Kontorsrörelsen. Chef är 
Bo Magnusson med erfarenhet från ledande befattningar i banken 
under mer än 20 år, varav det senaste som chef för SEB:s nordiska 
kontorsrörelse.   

Inom området kapital- och förmögenhetsförvaltning har den 
tidigare division SEB Asset Management slagits samman med 
affärsområdet Private Banking till division Kapitalförvaltning. 
Chef är Fredrik Boheman, som verkat inom SEB i ett  tjugotal år 
och arbetat i ledande ställning i såväl Sverige som internationellt.  

Division Liv omfattar all livförsäkringsverksamhet inom SEB-
koncernen. Chef är Anders Mossberg, chef för SEB Trygg Liv 
sedan förvärvet av Trygg-Hansa 1997 och därförinnan ansvarig 
för SEB:s ursprungliga livbolagsverksamhet.

Uppgiften för de tre divisionsgemensamma stödfunktioner-
na – Affärsstöd, IT och Staber – är att strömlinjeforma och effekti-
visera verksamheten. Stabschef är Hans Larsson, som haft olika 
chefsbefattningar inom Merchant Banking och senast varit ansva-
rig för bankens strategiska affärsutveckling och VD-kansliet.

I ledningsteamet ingår även Per-Arne Blomquist, ekonomi-
och finansdirektör sedan den 1 oktober 2006 och därförinnan 
ekonomichef i koncernen. 

Under första kvartalet 2007 utökades verkställande ledning-
en med ytterligare två personer: Ingrid Engström (tidigare Eni-
ro), chef för HR & Organisationsutveckling, och David Smith 
(tidigare Citigroup), chef för Business Support med ansvar för IT, 
Affärsstöd och SEB Way.  

Koncernchefen Annika Falkengrens närmaste medarbetare 
består således från 2007 av Per-Arne Blomquist, Fredrik 
Boheman, Magnus Carlsson, Ingrid Engström, Hans Larsson, Bo 
Magnusson, Anders Mossberg och David Smith. 

I nästa led bildar ett 50-tal chefer – inklusive VL-ledamöterna 
– SEB:s koncernråd, som möts tre à fyra gånger per år. Koncernens 
300 högsta chefer samlas en gång om året.

Staber och support

Stora Företag 
& Institutioner Kontorsrörelsen Kapitalförvaltning Liv

SEB:s kunder

*)  För utförligare information om verkställande ledningen, vänligen se SEB:s tryckta årsredo visning 2006, alternativt www.sebgroup.com

Staber och supportStaber och support

SEB:s affärsstruktur



”Kapitalförvaltning är ett snabbt växande område 
med ökad komplexitet. Vi skapar nu gränsöverskri-
dande lösningar för våra kunder.”

Fredrik Boheman
Född 1956; anställd i SEB 1985. Vice VD, chef  
för Kapitalförvaltning sedan januari 2007. 
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SEB:s högsta chefer med ordförande Marcus Wallenberg och koncernchef Annika 

Falkengren i spetsen samlade på Münchenbryggeriet i Stockholm februari 2006.

”Inom den samlade Kontorsrörelsen får vi förut-
sättningar att ge våra kunder, oavsett land, våra 
bästa erbjudanden till konkurrenskraftiga priser.”

Bo Magnusson
Född 1962; anställd i SEB 1982. Vice VD, chef för 
 Kontorsrörelsen sedan januari 2007.

”Vår unika position i Sverige och starka ställning i 
övriga Norden och Tyskland är en stor tillgång när 
våra kunder expanderar internationellt."

Magnus Carlsson
Född 1956; anställd i SEB 1993. Vice VD, chef för Stora 
företag &  institutioner sedan 2005.

”Vi strävar efter att bygga och samordna våra  
affärsprocesser för att säkra högre kundnöjdhet  
samtidigt som vi fortsatt förbättrar effektiviteten.”

David Smith
Född 1951; anställd i SEB sedan 2007. Vice VD,  
chef för Business Support sedan februari 2007.

”Med den demografiska utvecklingen i norra Europa 
ökar behovet av livförsäkringsprodukter, främst inom 
välfärds- och pensionsområdet.”

Anders Mossberg
Född 1952; anställd i SEB 1985.
Vice VD, chef för Liv sedan 1997.

”En samordning av stabsfunktionerna och fortsatt 
kvalitetsarbete är viktiga steg på vägen mot våra  
mål – kundnöjdhet och lönsamhet.”

Hans Larsson
Född 1961; anställd i SEB 1984.
Stabschef sedan oktober 2006.

”Genom att identifiera vad vi kan göra bättre än andra 
och tillsammans skapa handlingskraft i hela organisa- 
tionen säkrar vi fortsatt framgång.”

Ingrid Engström
Född 1958; anställd i SEB sedan 2007. Vice VD, chef  
för Hr & Organisationsutveckling sedan 26 mars 2007. 

”Största utmaningen för 2007 blir att fortsätta växa och 
investera samtidigt som vi rationaliserar och håller igen 
på kostnaderna.”

Per-Arne Blomquist
Född 1962, anställd i SEB 2001. Vice VD, Ekonomi- och finans-
direktör sedan oktober 2006.
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Ökade kundaktiviteter
SEB betjänar över fem miljoner privatkunder och över 400 000 företag och institutioner. 

Kundtillväxten under senare år har främst skett på våra nya marknader i norra Europa. 

Våra kunder

(1) SEB:s huvudkontor i jubileumsskrud. (2) kunderna Fredrik och Aniouta Odenrick på SEB:s kundevenmang på Cirkus i Stockholm. (3) Sir George Mathewson, fd styrelse
ordförande royal Bank of Scotland och Peter Straarup, koncernchef Danske Bank deltog i SEB:s Global Economic Symposium. (4) Finansinspektionens generaldirektör ingrid 
Bonde höll ett anförande. (5) 150årskalas för kunder på trelleborgskontoret. (6) kundevenemang i Paris där SEB:s viveka Andersson och Magnus Carlsson firar med Françoise 
och JeanMarie Osdoit, vD för volvo Construction Equipment Europe SA. (7) Narayana Murthy, styrelseordförande i infosys technologies, talade vid SEB:s globala ekonomiska 
symposium.

SEB:s jubileumsår 2006

SEB erbjuder en individuell, aktiv och utvecklande bankrelation 
närhelst och varhelst kunden önskar. Det innebär bland annat att 
vi erbjuder helhetslösningar genom att kombinera produkter och 
tjänster för att möta kundernas behov. SEB står för proaktivitet, 
kompetens och lyhördhet för kundens individuella behov. I över 
150 år har vi byggt långsiktiga relationer med våra kunder.

Ökad kundnöjdhet i centrum
Vi strävar efter att rankas som nummer ett av våra kunder på våra 
utvalda marknader. Vi bemödar oss därför hela tiden om att för-
bättra servicen och öka aktiviteten i våra kontakter med kunderna.

SEB är finansiell partner till cirka 1 500 stora företag, cirka 
1 000 banker och drygt 200 större institutioner. Stora företag och 
institutioner står för cirka 40 procent av SEB:s rörelseresultat. 

Inom företagssektorn har SEB sedan länge en ledande position 
som bank för storföretag och finansiella institutioner i Sverige. 
Under senare år har vi stärkt vår ställning på storföretagsmark-
naderna i övriga Norden och Tyskland.

På marknaden för mindre och medelstora företag har SEB 
cirka 400 000 kunder, främst i Sverige och de baltiska länderna. 
Dessa företag kan dra fördel av den kompetens SEB byggt upp i 

samarbete med storföretagen, men anpassade till de mindre före-
tagens behov. Mindre och medelstora företagskunder svarar för 
cirka 25 procent av SEB:s resultat.

SEB har idag förtroendet att bistå drygt fem miljoner privat-
personer med rådgivning och ett brett utbud av produkter för 
lån, sparande och betalningar. När det gäller privatmarknaden i 
Sverige har SEB en ledande position bland finansiellt aktiva per-
soner och inom områden som förmögenhetsförvaltning, fonder 
och fondförsäkringar. SEB har också en omfattande verksamhet 
på privatmarknaderna i Baltikum, där koncernen har en stark 
ställning, och Tyskland. Detta gäller även inom vissa nischer – 
exempelvis kapitalförvaltning, kort och livförsäkringar – i övriga 
Norden. Privatkunderna svarar för cirka 35 procent av SEB:s 
resultat. 

Våra distributionskanaler 
Kunderna kan hålla kontakt med banken dygnet runt, var de än 
befinner sig – via bankkontor, internet och telefonservice. Totalt 
sker cirka 200 miljoner kundmöten per år i SEB-koncernen, varav 
en tredjedel via internet.

1 2 3 4
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Antal kontor
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The figure for 2005 includes 
approx. XXX branch offices 
in Poland and 50 for 2001.
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Antal användare av bankens internettjänster

idag använder 2,6 miljoner privat-
personer och mindre företag 
SEB:s internet tjänster i sex län-
der. Därutöver erbjuder koncer-
nen special tjänster som exempel-
vis valuta- och räntehandel via 
internet, främst till större företag.

Efter en neddragning av anta-
let kontor i slutet av 1990-
talet har banken mer än för-
dubblat sitt kontorsnät, 
främst genom förvärv av ban-
ker i tyskland och östra Euro-
pa. Under 2006 öppnade 
SEB sju nya kontor i Norden 
och de baltiska länderna. 
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Med bankautoma-
ter avses banko-
mater, maskiner 
för kontantuttag, 
överföringar, valu-
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i Sverige och Balti-
kum erbjuds SEB:s 
privatkunder person-
lig service dygnet 
runt. i Sverige 
erbjuds service på 
17 olika språk.
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Personlig telefonservice
Samtal till SEB:s call center, miljoner

Sedan 2001 har 
antalet korttran-
saktioner för-
dubblats till 
332 miljoner 
transaktioner. 

Korttransaktioner
Miljoner 

(8) Jubileumsfest för SEB:s kunder i Lettland.  (9) kungliga gäster på SEB:s galamiddag i Stockholms Stadshus.  (10) Petri Pentti, ekonomi- och finansdirektör på Neste Oil Oy, 
Carola teir-Lehtinen, Senior vice President, Corporate Communications Fortum på kundevenemang i Finland.  (11) Frukostmöte för bankens kunder i Sjuhärad. (12) SEB Eesti 
Ühispanks chef Mart Altvee och tallinks styrelseordförande toivo Ninnas firade SEB:s 150-årsjubileum ombord på tallinks M/S Galaxy.  (13) SEB:s personal välkomnar kunder-
na till det nyöppnade kontoret i Liljeholmen  (14) SEB-medarbetare firar bankens födelsedag på Stockholms Stadshus.

� �

�� �2��

�0

�� �4



  

 �   SEB årSövErSikt 2006  

Global partner till de stora företagen
SEB är rådgivare och finansiell partner till mer än 1 500 stora företag, baserade främst  

i Norden och Tyskland. SEB har globalt även cirka 1 000 banker och drygt 200 större 

 institutioner som kunder.

Specialfinansiering

SEB hjälper kunderna med komplexa analys- och dokumentations-
intensiva finansieringar speciellt anpassade till olika branscher.  
vårt erbjudande bygger på en djup kunskap om olika industrisektorer 
samt kundernas verksamheter och processer. Därmed har vi förutsätt-
ningar att göra välgrundade riskbedömningar och på så sätt erbjuda 
konkurrenskraftiga finansieringslösningar.

Rådgivning och finansiering inom fastighetssektorn

Fastighetsmarknaden växer och blir allt mer internationell. Specialise-
ringen inom branschen tilltar, vilket ökar efterfrågan på sofistikerade 
och skräddarsydda bank-, rådgivnings- och finansieringstjänster. 
2006 erhöll SEB toppbetyg av Euoromoney för sina tjänster inom 
fastighetssektorn i både Norden och Baltikum.

Kapitalförvaltning

Företagsanpassad kapitalför-
valtning är en skräddarsydd 
tjänst som riktar sig till företag 
och finansiella institutioner. 
kapitalförvaltningen erbjuder 
diskretionär och rådgivande 
förmögenhetsförvaltning. 
 Placeringshorisonten bör vara 
minst ett år. vår ambition är att ge bästa möjliga avkastning i 
 förhållande till den risk kunden väljer.

Försäkringstjänster

Genom att erbjuda försäkringslösningar och tillhörande tjänster på flera 
marknader såsom Norden och Baltikum kan SEB möta företagens behov 
när det gäller exempelvis tjänstepensioner och förmåner till anställda. 
vi erbjuder även försäkringslösningar för att företagen skall kunna 
minska sjukfrånvaron och därmed sina sjukkostnader. En annan tjänst 
är administration av pensionsstiftelser, där SEB är ledande på den 
svenska marknaden.

Cash management

SEB kan hjälpa kunderna att utveckla och effektivisera sina likviditets-
processer med målet att sänka kundernas kostnader. i vårt erbjudande 
ingår allt från betalningar och konton till avancerad rådgivning och analys. 
vår framgång bygger på förmågan att känna våra kunders behov och 
att utveckla nya lösningar i samarbete med våra kunder, vilket bekräftas 
av en rad internationella utmärkelser, bland annat utnämnd som Bästa 
bank på cash management i Norden och Baltikum av Euromoney.  

Värdepappersförvaring

SEB förenklar, säkrar och 
 effektiviserar de processer 
som är kopplade till stora 
innehav och förvar av värde-
papper. Samtidigt gäller det 
att optimera kundernas till-
gång till affärskritisk informa-
tion – att skapa en gedigen 
bas för kloka investeringsbeslut. SEB har av Global investor Magazine 
rankats som etta bland depåbankerna i Norden, Litauen och Lettland. 

Valuta- och värdepappershandel 

SEB:s erbjudande inom kundhandel är komplett. För att på bästa sätt 
möta våra kunders behov av integrerade finansiella tjänster har vi samlat 
allt som rör aktie-, ränte-, skuld- och valutaverksamhet på ett och samma 
ställe i koncernen. två tredjedelar av valutatransaktionerna hanteras 
elektroniskt. 2006 valdes SEB som bästa bank för handel med skandi-
naviska valutor av FX Week Best Bank Awards. SEB är ledande inom 
börshandel i Norden.

Rådgivning inom corporate finance

SEB erbjuder en omfattande rådgivningsverksamhet kopplad till företags-
förvärv, försäljningar och fusioner samt aktieemissions- och noterings-
verksamhet. Under 2006 var SEB störst i Norden på förvärv och fusioner 
samt börsintroduktioner.

Våra erbjudanden – stora företag och institutioner

2006

2005

2004

5 234

4 200   

2 794

Värdepappersförvaring
Miljarder kronor

2006

2005

2004

669

615 

487

Institutionell kapitalförvaltning
Miljarder kronor
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Global partner till de stora företagen

Kund: Wernst immobilien och verkställande direktör Joachim Wernst, Hafen 
City, Hamburg.
Relation med SEB: SEB har hjälpt bygg och fastighetsbolaget med finansiering 
för att bygga bostäder i det snart färdiga jätteprojektet i Hafen City i Hamburg, 
som har inneburit att en ny och modern stadsdel har vuxit fram.
Sagt om SEB: ”Ett sådant här enormt projekt kräver en finansiär som har 
kunskap om vad det betyder att bygga fastigheter från grunden. När Hafen 
 Cityprojektets framgång fortfarande var oviss, lyckades vi hitta en samarbets
partner i SEB till vårt första byggprojekt. Sedan dess har vi tillsammans byggt 
ytterligare fyra bostadshus.”
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Nygammal kund mot nya utmaningar

Våra erbjudanden – stora företag och institutioner

Bernt ingman, CFO på Husqvarna hos  

återförsäljaren Södermalms trädgårds

maskiner i Skärholmen utanför Stockholm.

Kund: Husqvarna.
Relation med SEB: Bland annat cash management, valuta och räntehandel, 
 arrangör av Husqvarnas upplåningsprogram, syndikerade lån och börsnotering, 
 garantier, depåtjänst samt rådgivningstjänster.

Upprättande av prospekt, återkommande kontakter med börsen, 
egen finansiering och godkännande från Finansinspektionen. 
Det är några av alla de aktiviteter som ett beslut om börsintro-
duktion för med sig. I juni 2006 var alla förberedelser klara och 
Husqvarna knoppades av från Electroluxkoncernen och notera-
des på Stockholmsbörsen. 

I januari samma år blev Bernt Ingman ekonomi- och finans-
chef på Husqvarna.

– Det har varit en intensiv resa i samband med förberedelserna 
för att bli ett fristående bolag och den första tiden efter börsnote-
ringen, sammanfattar han.

SEB agerade rådgivare inför börsintroduktionen. Banken var 
sedan tidigare finansiell partner till Electrolux och hade därige-
nom kommit i kontakt med Husqvarna som ett affärsområde 
under vitvarujätten.

– Så man skulle kunna säga att Husqvarna är en nygammal 
kund, konstaterar Hans Sjödahl-Essén, kundansvarig på SEB.

SEB har genom ett bankkonsortium arrangerat och garanterat 
en kreditfacilitet på totalt 11 miljarder kronor för Husqvarna. 
Flexibla finansieringslösningar är viktiga för företaget eftersom 
säsongsvariationer ger stora likviditetsutflöden som måste täckas.

– I slutet av det första kvartalet varje år har vi stora kapitalbe-
hov som kräver korta lån. När vi var en del av Electrolux var det-
ta behov inte lika synligt som det är idag, berättar Bernt Ingman.

För att kunna diversifiera Husqvarnas upplåningsbas har SEB 

bland annat också arrangerat ett så kallat MTN-program (Medi-
um Term Note) som tillåter Husqvarna att emittera obligationer. 
Det stora omställningsarbetet är nu avklarat och och SEB fortsät-
ter att stötta Husqvarna.

– Vårt mål är att följa med Husqvarna ut i världen. Företaget 
ligger ju i en  mycket spännande fas som nytt eget bolag, konsta-
terar Hans Sjödahl-Essén.

Valutaväxling, valutaderivat, ränteaffärer, räntederivat och kapi-
talförvaltning samt bankkonton för Husqvarnas olika enheter är 
idag några av bankens tjänster. Löpande transaktioner med 
utlandet kräver också cash management, in- och utbetalningar 
och handelsfinansiering. Dessutom för SEB och Husqvarna en 
kontinuerlig dialog när det gäller kapitalstruktur och framtida 
behov.

– Vi växer organiskt, men även genom förvärv. Då kan vi 
vara i behov  av finansiering, vilket gör SEB viktig för oss även i 
framtiden. Banken ska kunna vara flexibel och stötta oss, så att vi 
kan fokusera på det faktiska förvärvet, avslutar Bernt Ingman.

I februari 2007 har SEB och tre andra banker arrangerat en 
finansiering om totalt 8 miljarder kronor som bland annat kom-
mer att användas för Husqvarnas köp av Gardena. SEB är även 
agent för faciliteten.

” Det är en absolut nödvändighet för oss att 
ha en bank som ligger nära oss och som 
vi kan föra en öppen dialog med.” 
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För OMX avgör snabba leveranser
Kund: OMX Group
Relation med SEB: Sedan 1984 när OMX grundades har företaget haft affärer hos 
SEB. Affärsrelationen sträcker sig över stora delar av SEB:s erbjudande: finansiering, 
handelsfinansiering, cash management, trading, värdepappersfinansiering, värde-

pappersförvaring och livförsäkringar.

– För tillfället samarbetar vi med att täcka finansieringen av vår 
clearingverksamhet på den Nordiska Börsen. Varje dag flödar stora 
volymer och SEB hjälper till att arrangera kreditfacilitet, berättar 
CFO Kristina Schauman och Group Treasurer Peter Strandell på 
OMX.

Men det är långt ifrån det enda projekt parterna arbetar tillsam-
mans med. OMX nyttjar nämligen näst intill hela spektrumet av 
bankens erbjudande till stora företag. Kristina Schauman och Peter 
Strandell håller tillsammans med SEB:s kundansvarige Per-Erik 
Larsson reda på allt från bankens garantier för företagets teknologi-
verksamhet till riskhantering, valutahandel och cash management. 
I egenskap av husbank hanterar SEB också löpande ärenden.

OMX har varit kund hos SEB sedan starten 1984. Kanske är det 
därför parterna står varandra så nära. 

– Vår ovanligt öppna relation beror nog till stor del på att vi 
har varit med ända sedan OMX föddes. Öppenheten tillåter oss 
också att vara proaktiva i vår leverans till OMX, konstaterar  
Per-Erik Larsson.

Kristina Schauman instämmer och anser att den långa rela-
tionen gynnar samarbetet. 

– SEB har varit med så länge att de verkligen känner vår organi-
sation och förstår verksamheten, vilket är nyckeln till att banken 
kan komma med konstruktiva lösningar som kortar vår upp-
startssträcka. SEB har varit med oss i vått och torrt och tagit sig 
an olika roller beroende på situation, konstaterar hon. 

Per-Erik Larsson ser också till att banken formerar sig efter OMX 
treasuryfunktion. Därigenom ökar tydligheten gentemot OMX och 
möjligheten att snabbt anpassa sig efter kundens behov. Han menar 
att det är ett måste för att kunna möta OMX tuffa leveranskrav. 

Även Peter Strandell är nöjd med sin leverantör:
– Våra kontaktpersoner på SEB är innovativa, har hög service-

nivå och är snabba. Det kan låta som en klyscha, men när det 
ibland måste gå snabbt, så är det precis just dessa egenskaper som 
räknas. Banken ligger också långt fram när det gäller tekniska 
lösningar, vilket bland annat vår börs- och clearingverksamhet 
kräver.

Kristina Schauman, CFO samt Peter Strandell, 

chef Group treasurer på OMX i Stockholm.

” Fördelen med SEB är att de har så god 
insyn i och förståelse för vår verksamhet 
att de ofta har möjlighet att hjälpa oss 
med kort varsel.” 
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Kund: Jitech AB och vD roland Johansson, tingsryd, Sverige.
Relation med SEB: krediter och lån, samtliga svenska och utländska 
 betalflöden, leasing av maskiner, löpande tjänstepensionspremier och kort. 
Med andra ord en helkund.
Sagt om SEB: ”vår kontakt initierades när vi började leasa maskiner för vår 
plåtbearbetning hos SEB Finans. Sedan dess har åtagandet vuxit och banken 
har blivit en självklar finansiell partner för oss. idag är SEB med oss hela tiden 
och vet vilka lång och kortsiktiga investeringar och projekt vår affärsplan och 
våra strategier mynnar ut i. Det är en viktig relation som kräver både öppen 
 dialog och god insyn i vår verksamhet och i hela branschen.”



Tillgång till hela bankens utbud
Våra 400 000 mindre och medelstora företagskunder kan utnyttja den kompetens 

och de produkter vi tagit fram i samarbete med storföretagen, men anpassade till  

de mindre företagens behov. Därutöver har de tillgång till ett stort antal tjänster som 

riktar sig mer specifikt till mindre företag – och företagare.

Assistans vid ägarförändringar 

Oavsett om det gäller köp eller försäljning av bolag eller ett generationsskifte har SEB all den kunskap, 
 expertis och det kontaktnät som kan komma att behövas för att planera och genomföra affären. 

Leasing

SEB:s mindre och medelstora företagskunder har tillgång till tjänster som  
frigör kapital och skapar utrymme för tillväxt och förbättrad likviditet via leasing 
och factoring.

Kortbetalningar och kortinlösen 

Genom att teckna inlösenavtal med SEB för MasterCard, VISA och Diners Club kan 
våra företagskunder erbjuda sina kunder ett säkert och smidigt sätt att betala. 

Löneadministration

SEB erbjuder enkla och smidiga lösningar för företagens  
löneutbetalningar inklusive bevakning av förfallodag etc.

Leverantörsbetalningar

Betalningarna hämtas automatiskt från företagets ekonomisystem eller via Internet. Förfallodagsbevakning ingår.

Rörelsekapital

SEB förser företag med rörelsekapital genom olika produkter, till exempel checkkredit, lån, kredit- &  
betalkort, factoring, exportfinansiering och garantier. Efter att ha analyserat företagets behov ger vi  
förslag på vilka olika produkter som bäst passar sett till nuläge och företagets utvecklingsplan.

Internetkontoret för företag 

Med företagets ekonomi samlad på ett ställe tar det endast några ögonblick att 
få överblick över exempelvis konton, betalningar, fonder, lån och aktieinnehav. In-
ternetkontoret är öppet dygnet runt, alla dagar året om, och lika tryggt som ett 
vanligt bankkontor. Här finns även företagsrådgivare tillgängliga på telefon. 

Våra erbjudanden – mindre och medelstora företag
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Kund: Aksab kemi AB och vD Ablahad Afram.
Relation med SEB: Ablahad Afram är grundare och vD för Aksab kemi AB. Han är 
kund hos banken sedan han startade företaget 1988 och får hjälp med finansie
ringsfrågor, leasingtjänster samt placeringar och pensionslösningar.

1988 började Ablahad Afram tillverka och leverera disk-, städ-, 
och hygienprodukter för restauranger och storkök. Arbetsplatsen 
var en lägenhet. Med tiden har företaget fått allt fler och större 
uppdrag och den årliga omsättningen har idag passerat 29 miljo-
ner kronor. 

Idag – nästan 20 år senare – huserar Aksab Kemi AB i moderna 
fabriks- och kontorslokaler på cirka 2 000 kvadratmeter. SEB har 
varit med och ordnat finansieringen av fabriken vid två tillfällen – 
när fabriken byggdes 2001 och när den tre år senare byggdes ut. 

– Till en början gick jag till banken endast för att låna pengar, 
men allt eftersom jag upptäckte möjligheterna i min egen verk-
samhet och började satsa mer, utvecklades också kontakterna 
med banken. Under de senaste årens expansionsfas har jag i 
princip bollat alla idéer och möjligheter med SEB, berättar Aksab 
Kemis grundare.

Förutom finansieringslösningar bistår banken Aksab Kemi 
med leasingtjänster av fordon och maskiner till fabriken samt 
tjänstepensionslösningar.

– Det har varit en händelserik resa för Aksab Kemi – en utveckling 
som vi har haft förmånen att följa från början. Vi har behandlat 
många frågeställningar som Ablahad har ställts inför längs vägen 
och funderat på hur banken på bästa sätt har kunnat stötta famil-
jeföretagets utveckling, berättar SEB:s kundkontakt Marcus 
Wahlberg. 

Förra året fick Ablahad Afram utmärkelserna ”Årets Nybyggare” 
och ”Årets Företagare” för sitt livsverk och idag har Aksab Kemi 
inte bara vuxit ur lägenheten, utan även expanderat till nya stä-
der. Våren 2005 öppnades filialer i Malmö och Örebro och företa-
get verkar sedan tidigare även i Göteborg. Idag uppgår antalet 
anställda till 27 och den fortsatta expansionen kräver också fram-
över stöd från banken. 

– Naturligtvis skapar framgång självförtroende. Vi befinner 
oss i en rolig fas – samtidigt som vi växer lär vi oss varje dag mer 
om vår egen verksamhet, konstaterar Ablahad Afram ödmjukt.

Våra erbjudanden – mindre och medelstora företag

Från 60 till 2 000 kvadratmeter

Ablahad Afram, vD Aksab kemi vid  

fabriken i tumba utanför Stockholm.

” Som företagare kan jag räkna med  
förståelse för min affär. SEB är mitt stöd  
och min informationskälla.” 



Mindre och medelstora företag

Partner för utmaningen österut
Kund: Sweco och finansdirektör Bo Jansson.
Relation med SEB: Cash management, rörelse- och förvärvsfinansiering, hante-
ring av ränte- och valutaexponeringar, bankgarantier, flödet av in- och utbetalningar 
samt kortlösningar. Sweco utnyttjar därmed de flesta av SEB:s företagstjänster.

Teknikkonsulten Sweco, med verksamhet inom teknik, miljö och 
arkitektur, är en av SEB:s äldsta kunder. Den gemensamma histo-
rien sträcker sig så långt tillbaka som till 1896. Under de senaste 
åren har Swecos omsättning ökat kraftigt – från 1,6 miljarder kro-
nor år 2000 till 3,7 miljarder 2006. Den snabba tillväxten omfattar 
större förvärv i Norge och Finland, men de senaste åren har verk-
samheten vuxit rejält även i östra Europa och Kina. I Ryssland 
deltar Sweco bland annat i den jättelika fastighetssatsningen 
”Baltic Pearl”, som syftar till att bygga en ny stad utanför St 
Petersburg. Totalt exporterar företaget idag tjänster till ett 60-tal 
länder runtom i världen. 

I takt med Swecos expansion har också SEB:s åtagande vuxit. 
Som husbank bistår SEB med de flesta tjänster och har betjänat tek-
nikkonsulten under de alltmer intensifierade utlandssatsningarna.  

– Vi har vuxit genom förvärv och organisk tillväxt, framför 
allt i Baltikum och Ryssland. Antalet anställda där har ökat från 
cirka 60 personer år 2004 till nästan 500 vid slutet av 2006, säger 
Swecos finansdirektör Bo Jansson.

SEB har bland annat hjälpt till med finansiering i samband 
med expansionen, även om Swecos starka balansräkning har till-
låtit företaget att själv finansiera stora delar av förvärven. Dess-
utom har SEB byggt upp ett cash pool-system för Norden och 
Baltikum, vilket Sweco har använt vid starten av verksamheterna 
i Estland och Litauen. 

– I egenskap av erfaren företagsbank har vi en stor närvaro utom-
lands och en rad välutvecklade verktyg. Totalt är vi uppemot 20 
personer i Sverige och på våra utlandskontor som arbetar med 
Sweco. Vi har nog daglig kontakt kring olika frågor i de olika 
geografiska områdena. Min uppgift är att hela tiden inventera 
behoven och att skapa effektiva och lätthanterliga finansierings-
lösningar, berättar Stefan Klefvenberg som är kundansvarig på 
SEB sedan 2002. 

Även Bo Jansson betonar att det ska vara enkelt.  
– Vår egen verksamhet genomsyras av enkelhet. Vi försöker 

alltid att gå den rakaste vägen – oavsett vad det handlar om. Där 
tycker jag att SEB:s medarbetare är lyhörda och flexibla. De lyss-
nar, vi diskuterar och oftast kommer vi fram till bra lösningar, 
säger han. 

Förutom de löpande kontakterna har parterna också utvecklat en 
annan tydlig rutin för sin dialog. Efter varje delårsrapport som 
Sweco lämnar träffas de för att diskutera nuläge, framtid och lösa 
eventuella oklarheter. 

– Naturligtvis handlar ett bra samarbete om förtroende och 
kunskap om vår affär. SEB har visat prov på bådadera under 
 väldigt många år, avslutar Bo Jansson.

Bo Jansson, finansdirektör, Sweco, fotograferad på 

huvudkontoret i Stockholm, framför en illustration av 

Baltic Pearl-projektet i St Petersburg.

” Framför allt bygger vår goda relation på  
den känsla vi har för banken.” 
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Kund: Hela familjen Nilsson
Lövgren från täby. Mamma 
Sofia, pappa Stefan och Arvid, tre år.
Relation med SEB: Familjen Nilsson
 Lövgren är helkund hos banken med bastjänster 
som privatkonto, betalservice och kort, men även 
bolån, fond och aktiesparande, försäkring och fond
sparande till Arvid. SEB:s kundrådgivare Lars Stråhle bistår 
i alla frågor som rör familjens ekonomi.
Sagt om SEB: ”tack vare att vår kapitalrådgivare Lars kan 
oss ”utan och innan” – han känner till våra framtidsplaner och 
vet vilka risker vi är beredda att ta – kan han ofta höra av sig om 
nya intressanta banktjänster och sparalternativ. varje gång vi träf
fas brukar vi boka in ett nytt möte. På det sättet tappar vi aldrig 
bort varandra eller våra affärer. Det tycker vi om.”

Våra erbjudanden – privatpersoner
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En komplett bank för privatpersoner
SEB har idag förtroendet att  bistå drygt fem  miljoner  pri vat personer med både  tjänster 

för att hantera  vardagsekonomin och  finansiell rådgivning. Rådgivningen är basen i  

kund   rela tionerna och  anpassas till varje individs specifika behov. 
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Private banking 
Mer krävande privatkunder med ett större förvaltat kapital har möjlighet att få en egen rådgivare som hjälper till med allt från skatte
rådgivning och deklarationshjälp till kapitalförvaltning med en längre placeringshorisont. kunder som vill göra kortare placeringar kan  
få hjälp av en ”egen” aktiemäklare. SEB:s private bankingtjänster tillhandahålls förutom i Sverige och övriga Norden, till skandinaver 
bosatta utomlands via kontor i Luxemburg, London, Zürich och Singapore samt representantkontor i Marbella, Nice och Genève.

Sparande i fonder 
SEB har förvaltat kapital åt privatpersoner i Sverige sedan mitten av 1800talet. i dag är SEB ett av de större fondbolagen  
i norra Europa med cirka 200 egna ränte och aktiefonder i Sverige och övriga Norden, Baltikum, tyskland samt Polen. 

Sparande i bank och värdepapper 
SEB har ett brett utbud av sparandeprodukter, anpassade för olika behov och inriktningar.  
På ett sparkonto växer pengarna tryggt och finns alltid till hands. Med aktieobligationer får  
spararna tillbaka det mesta av sitt satsade kapital och har samtidigt möjlighet att ta del av  
en förväntad kursuppgång.  

Försäkrings- och pensionssparande
SEB trygg Liv erbjuder sina kunder i Norden och Baltikum ett komplett sortiment av liv och pensionsförsäkringar. i Sverige och 
 Danmark erbjuds kunderna dessutom ett brett utbud av produkter som komplement till den offentliga välfärden, exempelvis sjuk  
och sjukvårdsförsäkring. i tyskland tillhandahåller SEB försäkringar från andra aktörer.

Kort
Ett bekvämt sätt att betala exempelvis inköp och resor erbjuder SEB:s kort – visa, Eurocard, MasterCard 
och Diners Club – som kan användas i butiker och uttagsautomater över hela världen. SEB är ledande 
 kortutgivare i Norden och expanderar nu in i Baltikum.

Betalningar 
Med SEB:s betaltjänster betalar våra kunder såväl räkningar som överföringar bekvämt. Bland tjänsterna  
kan bland annat nämnas betalservice via internet och kuvert, autogiro samt utlandsbetalningar.

Internettjänster och telefonservice dygnet runt
För den som vill sköta sina bankärenden hemma vid datorn eller på resa är SEB:s internetbank alltid öppen. via 
nätet kan SEB:s kunder bland annat se sina saldon och lån, betala räkningar samt handla med aktier och fonder. 
i Sverige och Baltikum erbjuds privatkunderna personlig service på telefon dygnet runt och i tyskland mellan kl 9.00 
och 18.00. kunderna kan också göra sina bankaffärer via en automatisk telefontjänst närhelst det passar dem. 

Bolån
Bottenlån, topplån, fast eller rörlig ränta. SEB:s bolån, som omfattar finansiering av villa, bostadsrätter 
och fritidshus, har vuxit kraftigt under senare år, framför allt i Sverige och Baltikum.

En komplett bank för privatpersoner
Finansiering av stort och smått
Med ett brett utbud av olika finansieringslösningar i form av lån och krediter som bil och båtlån 
samt kontokrediter, erbjuder SEB lösningar som svarar mot kundernas skiftande behov.

Förvaltat kapital privatpersoner, 
koncernen, Miljarder kronor

2006

2005

2004

594

503

399
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Våra erbjudanden – privatpersoner

Kund: Carl och Margareta Adlercreutz
Relation med SEB: Paret är kunder på SEB Private Banking och har en personlig 
rådgivare som bistår i alla ekonomiska frågor, till exempel gällande förvaltning och 
placeringar, skatte och försäkringsfrågor samt andra juridiska ärenden.

 – SEB:s engagemang och problemlösande inställning är den vikti-
gaste anledningen till vår långa relation med banken, både som 
privatpersoner och som företagare, sammanfattar Carl Adlercreutz 
det 34-åriga samarbetet.

Numera är Carl och Margareta privatkunder, men under 
många år drev paret i egen regi hemtextil- och inredningskedjan 
Hemtex Stockholmsbutiker. SEB stod för lånet när de 1989 för-
värvade sina första butiker. Det blev starten på en relation som 
än idag kännetecknas av hög aktivitet.

När Hemtex börsnoterades våren 2005 sålde makarna Adler-
creutz en del av sitt aktieinnehav och är sedan dess specialkunder 
inom Private Banking, som hjälper familjen med privatekonomin. 
Personlige rådgivaren Claes Bæckström hjälper till med allt från 
skatte- och placeringsrådgivning till rent juridiska frågor.

– Carl och Margareta har alltid något nytt på gång. Det är det 
som gör vårt jobb så roligt. Samtidigt kräver det att vi förstår deras 
skiftande behov för att hela tiden kunna möta deras förväntningar. 
Min uppgift är dessutom att vara en ingång till övriga banken, 
berättar Claes Bæckström.

Carl Adlercreutz beskriver relationen med Claes Bæckström som 
mycket aktiv och berättar att de periodvis talas vid nästan dagli-
gen. Och när telefon och dator inte räcker till träffas de på bank-
kontoret.

– Ibland har mötena blivit väldigt långa, skrattar Carl Adler-
creutz.

Det är dessa diskussioner som Carl och Margareta sätter stort 
värde på. Genom att sitta ner och prata kan banken ofta genom 
sitt perspektiv visa på nya möjliga vägval som hjälper fram till 
rätt beslut i olika frågor, menar de.

– Kort och gott kan man säga att banken har varit ett stöd och en 
ständig källa för rådgivning hela vägen från när vi var låntagare 
till att vi idag får hjälp med förvaltning. Det är naturligtvis en 
stor förmån att ha en personlig kontakt hos banken som tar 
ansvar för helheten i vår privatekonomi, summerar Margareta.

En personlig kontakt för alla affärer

Carl och Margareta Adlercreutz på besök i 

Hemtexbutiken på kungsgatan i Stockholm.

” Banken är en ständig källa för rådgivning. 
För oss har den blivit nödvändigt roligt, 
inte nödvändigt ont.”



En bank att lita på
Kund: Cathlin Tohver med maken Eero och tvåårige sonen Patrick Magnus.
Relation med SEB: Cathlin Tohver är privatkund hos SEB Eesti Ühispank med 
bolån, fond- och aktiesparande, kort och pensionssparande sedan 1997. Ester  
Toomenurm är hennes kontaktperson.

– Oj, det sista halvåret har kontakten med banken varit väldigt 
intensiv. Det är mycket att ta ställning till när man ska byta boende, 
är Cathlin Tohvers spontana reaktion på frågan om hur hennes 
kontakt med SEB Eesti Ühispank ser ut.

Familjen har nämligen bestämt sig för att bygga nytt hus mer 
centralt i Tallinn med anledning av deras nuvarande livssituation.

– I höstas köpte vi en tomt på ett trevligt ställe, men när huset 
står inflyttningsklart är omöjligt att säga. Det är fortfarande 
många beslut som ska fattas längs vägen, suckar Cathlin.

Just nu är det mycket att stå i för Cathlin Tohver. Att ta hand 
om familjens tvååring, Patrick Magnus, är ett stort jobb i sig. Där-
för såg hon möjligheten att slå två flugor i en smäll och startade 
förra året ett daghem. Idag är dagiset fullt och fler är i färd att 
öppnas. Och så har hon det nya huset att tänka på, förstås. 

Familjen Tohver är idag en typisk privatkund i det nya Estland 
och dess snabbväxande privatkundsmarknad. Hos SEB Eesti 
Ühispank har Cathlin varit kund sedan 1997.

– Det har hänt mycket med landet och bankväsendet sedan jag 
blev SEB-kund. Idag kan jag enkelt sköta de flesta av mina bank-
ärenden över Internet, men då – bara några få år bakåt i tiden – var 

det till och med krångligt att öppna ett nytt bankkonto, minns hon. 
Cathlin Tohver nyttjar flera av SEB:s produkter, som huslån, 

debet- och kreditkort, pensionssparande och livförsäkring. SEB:s 
kundrådgivare Ester Toomenurm är den hon vanligtvis vänder 
sig till när hon behöver prata med någon.

 – Cathlin är en medveten kund eftersom hon är nyfiken på 
bankens produktutbud och följer också ofta med i vilka nya pro-
dukter vi kommer med, berättar Ester.

Trots att Cathlin sällan är sen att ta till sig nya erbjudanden 
för privatkunder vill hon också ha rådgivning.  

– Det är skönt att ha en pålitlig bank och en kontaktperson att falla 
tillbaka på, eftersom det inte alltid är så lätt för en privatperson 
att hålla reda på sina finanser. När jag behöver prata med någon 
ringer jag Ester, som alltid finns tillgänglig och beredd att hjälpa 
till. Så visst är jag nöjd med bankens kundservice, konstaterar 
Cathlin Tohver. 

Cathlin Tohver på förskolan Juntsu i Tallinn, Estland.
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” SEB:s lättanvända internettjänst ger mig 
möjlighet att bringa ordning i alla mina 
 projekt och samtidigt sparar jag tid. ”



  

Att tillhandahålla betalningssystem, ge krediter, förvalta kapital 
och hantera finansiella risker är centrala funktioner i samhället. 
Därför har SEB också ett särskilt ansvar för att vara en aktiv, lång-
siktig och trovärdig aktör i samhällslivet. Till exempel skall ekono-
misk rådgivning ske sakligt utifrån förutsättningarna i varje enskilt 
fall. Vid kreditgivning skall kundens ekonomiska situation beaktas 
liksom samhälleliga och miljömässiga aspekter. De etiska fonder 
som banken erbjuder skall vara granskade enligt tydliga riktlinjer 
och tas fram utifrån miljömässiga, sociala och etiska grunder.

Bankverksamhetens natur gör etiska frågor och ansvar för 
människor, samhälle och långsiktig utveckling till en integrerad 
del av SEB:s verksamhet. 

Ansvar i den dagliga verksamheten
Inom SEB finns en koncernövergripande kommitté för Corporate 
Social Responsibility (CSR). Den arbetar på tvären över divisioner 
och staber i syfte att definiera och ge uttryck för SEB:s samhälls-
ansvar.  

Under 2006 har arbetet främst inriktats på att än tydligare 
koppla företagets sociala och miljömässiga aktiviteter till SEB:s 
affär. Företrädare för SEB har träffat organisationer som Röda 
Korset, Cancerfonden och Världsnaturfonden för att söka gemen-

samma aktiviteter där våra roller naturligt kan komma till sin rätt. 
Ett aktivt arbete för att reducera verksamhetens klimatpåverkan 
har bedrivits. I ökad utsträckning blir CSR-aspekten en integrerad 
del i kundrelationen.

En ny uppförandekod – som nu håller på att introduceras i 
organisationen – har också tagits fram.

SEB deltar ekonomiskt och genom arbetsinsatser i utvalda 
samhällsprojekt. Ledorden för dessa engagemang är ungdom, 
utbildning, mångfald och jämställdhet. 

Till exempel deltar banken i ett program där medarbetare 
under ett års tid får vara mentorer åt ungdomar. Banken erbjuder 
också återkommande föräldrautbildningar till sina medarbetare 
för att hjälpa dem i sina föräldraroller.

Medarbetarna utgångspunkten
SEB:s ansvarstagande är inte minst viktigt mot dess egna med-
arbetare. Banken är idag en internationell storkoncern med mer 
än 20 000 anställda, varav drygt hälften är verksamma utanför 
Sverige. All bankverksamhet handlar ytterst om människors 
kompetens och mänskliga relationer. Därför har kompetensut-
veckling, ledarutveckling, rörlighet mellan divisioner och över 
nationella gränser en central roll i SEB:s strategi.

Även när det gäller medarbetarna går tanken om ”Ett SEB” 
igen genom att utveckla gemensamma processer och alltid sträva 
efter att återanvända de bästa lösningarna. Bankens kärnvärde-
ringar – professionalism, engagemang, kontinuitet och ömsesi-
dig respekt- vägleder medarbetarna i deras agerande både 
internt och externt. 

Under 2006 har samordning och utveckling präglat verksam-
heten. I hela koncernen infördes en process som innebär att det 
för samtliga medarbetare sätts upp individuella mål, länkade till 
SEB:s affärsplan. Ett liknande system används för att utvärdera 
chefer, identifiera talang och utvecklingsbehov. I fjolårets så 

En ansvarsfull verksamhet
Företag som skall starta och växa. Idéer och investeringar som skall bli verklighet. 

 Kapital som förvaltas för framtidens välfärd. Familjer som skall bygga sin ekonomiska 

trygghet… SEB:s verksamhet är viktig för de flesta. 

SEB:s samhällsansvar
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SEB spronsrar Akropols basketlag i rinkeby. SEB är huvudsponsor för konserthusfilharmonikerna i Stockholm. 



kallade Top Management Review deltog omkring 300 chefer och 
nyckelpersoner. I denna process anges också särskilda mål för att 
identifiera och utveckla kvinnliga chefer och nyckelpersoner från 
olika länder.

Varje organisationsnivå har program för utbildning och 
 kompetensutveckling. Ett sådant är SEB Licence – en e-inlärnings-
modul om SEB:s produktsortiment. 2006 genomförde cirka 20 600 
medarbetare utbildningen, vilket motsvarar en näst intill total 
uppslutning. 

Ersättning skall främja framsteg
I ambitionen att utveckla den främsta kompetensen och ha de 
skickligaste medarbetarna är SEB:s ersättningssystem ett viktigt 
instrument. SEB måste dessutom ha en lönepolicy som fungerar 
globalt och lokalt, på skilda marknader och inom skilda affärs-
områden. Utgångspunkten för SEB:s policy är att ersättningen till 
medarbetare skall vara konkurrenskraftig på respektive mark-

nad, attrahera de bästa krafterna och främja såväl individuella 
som gemensamma ansträngningar för kunderna och företaget. 
För att nå dessa mål är också ersättningen i SEB sammansatt av 
olika delar:
■  Fast grundlön. Den fasta lönen grundar sig på arbetsuppgifter, 

ansvar, erfarenhet och kompetens.
■  Kortsiktig prestationsbaserad lön. De flesta medarbetare i SEB 

har också en rörlig lönedel, som kan utgå från prestationer, 
individuella eller gruppvisa mål, resultat på grupp-, divisions- 
eller företagsnivå, eller kombinationer av dessa. 

■  Långsiktiga incitamentsprogram. För att premiera långsiktigt 
tänkande och värdeskapande finns också ett särskilt program 
med "performance shares" för ett begränsat antal nyckelper-
soner. Detta är beslutat av SEB:s ägare.

■  Förmåner. Här ingår exempelvis hem- och familjeservice, 
friskvård samt tjänstebil.

■  Pensioner. Villkoren varierar från land till land. 

En ansvarsfull verksamhet

SEB:s koncernchef Annika Falkengren i samtal med Golan Muhammad 
och Shilera Solhav i Hjulstaskolan i Spånga.

Årets trainees inom SEB. På fotot ser ni (främre raden): Mira Wolski (Tyskland), Magnus Arne-

sen (Norge), Kristofer Antonsson (Sverige). Övre raden från vänster: Algirdas Puras (Litauen) 

och Malin Wallmander (Sverige).

Antal anställda 
Geografisk fördelning, procent

Sverige 45
Baltikum 24
Tyskland 18

Övriga 5
Övriga Norden 8
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■  

resultatutveckling och föreslagen utdelning
■  rörelseresultatet ökade med 39 procent till 

15 562 Mkr. 

■  Nettoresultatet förbättrades med 50 procent till 
12 623 Mkr, vilket motsvarar 18:72 kronor per aktie.

■  SEBaktien steg med 33 procent medan generalindex 
ökade med 24 procent under året och europeiskt 
 bankindex med 19 procent.

■  kreditförlustnivån var fortsatt låg.

■  räntabiliteten på eget kapital var 20,8 procent.

■  Utdelningen föreslås till 6:00 kronor (4:75).

Nyckeltal

2006 2005

räntabilitet på eget kapital, % 20,8 15,8

räntabilitet på eget kapital exkl engångskostnader, % 20,8 17,0

Nettoresultat per aktie före utspädning, kronor1) 18:72 12:58

k/ital 0,58 0,65

kreditförlustnivå, % 0,08 0,11

kapitaltäckningsgrad, % 11,47 10,83

Primärkapitalrelation, % 8,19 7,53

Antal befattningar, medeltal 19 672 18 948

Antal ebankingkunder, tusental 2 597 2 233

Förvaltat kapital, miljarder kronor 1 262 1 118

Balansomslutning, miljarder kronor 1 934 1 890

1)  Mer information om SEBaktien finns på sid 32.

viktiga händelser under året

■  i april förvärvade SEB den ryska  banken PetroEnergo
Bank. 

■  i juli sålde SEB sin 47procentiga andel i polska Bank 
Ochrony Środowiska S.A. och öppnade en filial i       
Warszawa under hösten.

■  i september presenterades en ny struktur, med fyra 
kundorienterade divisioner och tre stödfunktioner, som 
 träder i kraft 1 januari 2007. SEB:s kontorsrörelse i 
fem länder integrerades och division Asset Management 
slogs samman med affärsområdet Private Banking. 

■  Under hela året har SEB firat sin 150årsdag med eve
ne mang för både kunder och alla 20 000 medarbetare. 
Firandet har inneburit många tillfällen för SEB att stärka 
sina kund relationer och skapa nya affärsmöjligheter.  

■  SEB fortsatte att erhålla ett antal utmärkelser, bland 
annat som bästa private bank i Norden och Baltikum 
samt bästa bank för cash management i Norden.

■  SEB har flyttat fram positionerna inom flera områden, 
bland annat som nummer ett i Sverige vad gäller netto
försäljning av egna fonder med en marknadsandel på 
26 procent.

Utdelning 
Per SEBaktie, kronor
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Rörelseresultat
15,6 miljarder kronor. Geografisk fördelning

Sverige 47% (50)
Övriga Norden 19% (19)
Östra Europa 15% (13)

Övriga 9% (7)
Tyskland 10% (11)

2006 i korthet

2006 i korthet



■  

SEB idag

Strategisk utveckling
Expansion 1997–2001
Under mitten av 1990talet formulerade SEB visionen att 
bli den ledande nordeuropeiska banken. SEB:s traditio
nellt starka position bland företag och krävande privat
kunder stärktes genom förvärv inom livförsäkrings och 
kapitalförvaltningsområdet samt genom expansion på 
nya marknader i tyskland och östra Europa. 

Konsolidering och vinsttillväxt 2002–2005
Efter att ha skapat en bred geografisk bas togs flera steg 
för att konsolidera verksamheterna, främst genom det så 
kallade 3 Cprogrammet (kostnadseffektivitet, ökad kund
nöjdhet och utökat samarbete och korsförsäljning inom 
koncernen).

Ökade ambitioner för 
kundnöjdhet och lönsamhet
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner.                

Verksamheten omfattar främst banktjänster, men SEB har också en betydande 

 livförsäkringsrörelse. 

SEB betjänar 400 000 företagskunder och institutioner 
samt mer än fem miljoner privatkunder. SEB har lokal när
varo i Norden, Baltikum, tyskland, Polen, ryssland och 
Ukraina samt strategisk närvaro i ytterligare tio länder 
genom sitt internationella nätverk.

Fler än hälften av SEB:s cirka 20 000 medarbetare 
finns utanför Sverige. Den 31 december 2006 uppgick 
koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor 
och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. 

Affärsidé  
SEB:s affärsidé är att tillhandahålla finansiella tjänster samt 
hantera finansiella risker och transaktioner för företag och 
privatpersoner på ett sådant sätt att våra kunder blir nöjda, 
våra aktieägare får en konkurrenskraftig avkastning och vi 
anses vara goda samhällsmedborgare.

Vision, mål och strategi  
SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom 
sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när 
det gäller lönsamhet. Målen skall nås med hjälp av motive
rade medarbetare, ökad samordning mellan koncernens 
olika delar och koncerngemensamma stabs och affärs
stödsfunktioner. ”Ett SEB” skall ge kunderna tillgång till 
SEB:s samlade kompetens och tjänsteutbud.

 Från 2006 har SEB satt upp nya finansiella mål. ränta
biliteten skall överstiga jämförbara bankers samtidigt som 
vinsttillväxten skall vara uthållig. SEB:s rating skall vara 
minst AA. 

 

Förbättrad effektivitet och organisk  tillväxt kompletterad 
med mindre förvärv inom östersjöregionen möjliggjorde 
en god vinsttillväxt.

Utnyttjande av hela potentialen 2006–
Högre ambitioner när det gäller att fullt utnyttja potentialen 
i SEB:s geografiska bas skall bidra till en lönsam tillväxt 
på existerande marknader. ökad proaktivitet gentemot 
kunderna och en mer integrerad verksamhet bildar basen 
för ökad kundnöjdhet och lönsamhet. Genom att utnyttja 
hela SEB kan kvaliteten höjas, servicen till våra kunder bli 
mer komplett och verksamheten mer kostnadseffektiv.

2006 i korthet
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Mål och utfall
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De viktigaste icke finansiella målen är att uppnå:

■    Toppbetyg vad gäller kundnöjdhet inom SEB:s valda segment.
■   De mest motiverade medarbetarna bland jämförbara banker. 
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Kunder och medarbetare – mål och utfall

Räntabilitet på eget kapital 
Procent

25

20

15

10

5

0

2004 200520032002 2006

Snitt för jämförbara banker

Aktieutdelning
Procent

Utdelning per aktie (%)

Mål (%)

50

40

30

20

10

0

2004 200520032002 2006

KNIX (Kundnöjdhetsindex)
Index som visar kundnöjdhet och lojalitet, genomsnitt för koncernen

80

60

40

0

20

Europeiskt genomsnitt

2005 2006200420032002

80

60

40

0

20

Europeiskt genomsnitt

2005200420032002 2006

1)  Inkluderar Tyskland sedan 2003 och 
de baltiska länderna sedan 2004.

Mål: Lägst 7 procentMål: Uthållig vinsttillväxtMål: Högst av jämförbara 
 banker

Mål: 40 procent av vinst per 
aktie över en konjunkturcykel

PULSE (Motivationsindex)
Index som visar motivationen 
och synen på ledarskap, genom-
snitt för koncernen 
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2)  Inkluderar Tyskland 2003–2005.

Nya och högre mål

SEB har fattat beslut att 
framöver göra attitydunder-
sökningar bland personalen 
med större intervall. Under 
2006 gjordes ingen under-
sökning. Nästa mätning är 
planerad till hösten 2007.

Privatpersoner1) Företag och institutioner2)
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Marknad och konkurrens

Ökad tillväxt på SEB:s marknader
SEB:s marknader i norra Europa med en sammanlagd befolkning på 200 miljoner står för den 

dominerande delen av koncernens intäkter, resultat och antal anställda. Under 2006 fortsatte 

SEB:s ställning att stärkas genom  växande volymer och höga kundbetyg inom viktiga områden.

Den ekonomiska tillväxten under 2006 var mycket god på alla 
SEB:s huvudmarknader i norra Europa. Samtliga nordiska länder 
utvecklades mycket väl. I Tyskland steg aktiviteten och arbetslös-
heten sjönk. De baltiska länderna hörde till de snabbast växande 
ekonomierna i världen. Tillväxten var mycket god även i Polen, 
Ryssland och Ukraina.

På marknaden för stora företag och finansiella institutioner 
verkar SEB i hård konkurrens med internationella finanskoncerner. 
När det gäller mindre och medelstora företag är konkurrenterna 
oftast regionala eller lokala. På privatmarknaden står lokala banker 
och försäkringsbolag för merparten av konkurrensen, men även 
nischaktörer av skilda slag tävlar om investerarnas och spararnas 
intresse.

Sverige och övriga Norden
Sverige är fortfarande den enskilt största marknaden med 1,9 mil-
joner privatkunder och cirka 200 000 företagskunder. SEB har en 
ledande ställning bland storföretag och affärsintensiva privatper-
soner. Exempel på produkter där SEB:s position är stark är valuta-
handel, börshandel, cash management, private banking, kapital-
förvaltning, fondförsäkring och kort.

På traditionell in- och utlåning är SEB nummer fyra. Under 

2006 sjönk SEB:s marknadsandel av in- och utlåning från allmän-
heten något, till följd av minskad företagsutlåning. Över en femårs-
period har SEB:s marknadsandel av privata bolån ökat från 12,3 
till 14,7 procent .  

I övriga Norden – det vill säga Danmark, Norge och Finland – 
betjänar SEB totalt närmare 1,4 miljoner kunder. Koncernens ställ-
ning i dessa länder är stark inom utvalda områden, till exempel 
kort, kapitalförvaltning, storföretagstjänster inklusive investment-
bankverksamhet samt livförsäkring. 

I Danmark har SEB en stark ställning som investmentbank. 
 Banken är marknadsledande inom corporate finance och nummer 
tre på Köpenhamnsbörsen. SEB Pension är nummer fyra på den 
danska livförsäkringsmarknaden. Inom kapitalförvaltning rankas 
SEB som nummer tre. 

I Norge är SEB marknadsledande inom investment banking 
och nummer tre på Oslobörsen. Totalt är SEB en av de fem högst 
rankade storföretagsbankerna i Norge. Verksamheten omfattar 
också private banking. I början av 2006 startade SEB kapitalför-
valtningsverksamhet i Norge.

I Finland har SEB en god ställning inom investment banking 
och är den näst största aktören inom depåförvaltning. På den 
 finska fondmarknaden är SEB:s dotterbolag SEB Gyllenberg den 
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Nya och högre mål
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Sverige 42 (44)
Tyskland 20 (26)
Övriga Norden 16 (14)

Övriga Europa 6 (6)
Baltikum 8 (6)

Övriga världen 8 (4)

Bruttointäkter
Geografisk fördelning, procent

SEB:s marknader i norra Europa står 
för den övervägande delen av intäkterna.

Vinsttillväxt 20061)

1) Total vinsttillväxt samtliga marknader, 39%
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Marknad och konkurrens

Totalt förvaltat kapital
Miljarder kronor
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DnB NOR

Danske Bank

Nordea
SHBSwedbank

SEB

SEB är en av de största 
kapital förvaltarna i Norden. 

Totalt sparande Sverige
Procent

AMF 7,3 (7,5)
Other 25,9 (25,3)

Swedbank 14,2 (13,8)

Skandia 10,2 (10,5)
Alecta 10,1 (10,5)

SEB 13,0 (12,7)

Nordea 8,3 (8,6)

Handelsbanken 11,0 (10,8)

På den svenska hushållsmarknaden för sparande (exklusive 
direktägda aktier) hamnade koncernen vid utgången av 2006 
på andra plats. 

fjärde största aktören. SEB Gyllenberg rankas dessutom högt på 
den institutionella marknaden.

Tyskland 
I Tyskland är SEB AG en av tio rikstäckande banker med närmare 
en miljon kunder. Verksamheten omfattar kontorsrörelse, tjänster 
för storföretag och institutioner, kommersiell fastighetsfinansiering 
och kapitalförvaltning. 

SEB är en av de största aktörerna på marknaden för fastighets-
fonder med en marknadsandel på 8,2 procent. SEB:s andel av 
in- och utlåningen i Tyskland understiger 1 procent.

Estland, Lettland och Litauen
I Baltikum har SEB:s tre dotterbanker – SEB Eesti Ühispank, SEB 
Unibanka och SEB Vilniaus Bankas – sammantaget 2,6 miljoner 
kunder. Marknadsandelen för in- och utlåning uppgår i snitt till 
30 procent. Högst är andelen i Litauen och lägst i Lettland. SEB 
Eesti Ühispank är näst största bank i Estland, SEB Unibanka är 
nummer tre i Lettland och SEB Vilniaus Bankas är störst i Litauen. 
SEB har en stark ställning på storföretagsmarknaden i de baltiska 
länderna.

Marknaderna för fonder och livförsäkringar fortsatte att växa. 
SEB har höga marknadsandelar på dessa områden.

Polen, Ryssland och Ukraina
SEB:s verksamhet i Polen omfattar en bankfilial, ett helägt fond-
bolag, SEB TFI, samt leasingverksamhet. I Ukraina har SEB Bank 
27 000 kunder och tolv kontor. Efterfrågan på banktjänster växer 
och SEB planerar att öppna ett tiotal kontor per år framöver. 

Under 2006 förvärvade SEB den ryska PetroEnergoBank i St 
Petersburg. SEB har också ett representantkontor i Moskva och 
ett leasingbolag i St Petersburg.

 
Övrig internationell närvaro
SEB har också verksamhet på ett antal strategiskt viktiga platser 
som exempelvis London, New York och Singapore för att kunna 
betjäna företagskunder och privatpersoner bosatta utanför sina 
hemländer.

Marknadsandelar 
Procent 2006 2005 2004

Inlåning från allmänheten
Sverige1) 20,5 21,7 21,4
Baltikum 27,3 29,0 31,0

Utlåning till allmänheten
Sverige2) 14,4 15,0 15,0
Baltikum 27,2 29,0 29,0

Bolån, totalt
  Sverige 12,6 12,5 12,3

Bolån, privatmarknaden
  Sverige 14,7 14,7 14,8
  Baltikum 24,1 n.a. n.a.

Nyteckning fonder
Sverige 26,1 17,1 7,4
Finland 4,4 1,7 3,9

Total volym fonder3)

Sverige 16,6 16,0 16,3
Finland 5,5 5,7 7,3
Estland 22,2 24,9 27,5
Polen 1,6 3,3 4,7
Tyskland4) 8,2 6,5 6,7

Nyteckning fondförsäkring
Sverige 29,1 32,6 34,6

Livförsäkring totalt
Sverige 18,3 19,5 20,9
Danmark 10,0 9,0 9,0

Börshandel
Stockholm 10,1 10,6 10,0
Oslo 7,6 7,9 8,4
Helsingfors 3,5 3,8 3,2
Köpenhamn 5,9 6,8 6,0

1)   Marknadsandelarna för inlåning från hushåll var 12,2 procent (12,2) och från företag 
25,8 procent (27,5).

2)   Marknadsandelarna för utlåning till hushåll var 12,5 procent (12,5) och till företag 
16,0 procent (17,0).

3)   Exklusive externa fonder

4)   Fastighetsfonder
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Resultat per division

Bästa resultatet hittills
SEB fortsatte att utvecklas positivt under 2006. Samtliga av koncernens divisioner 

 rapporterade tvåsiffriga vinstökningar. Affärerna med företagskunderna svarade för drygt 

två tredjedelar av resultatet.

Rörelseresultatet för 2006 ökade med 4,3 miljarder kronor eller 39 
procent till 15 562 Mkr. Cirka hälften av resultatet genererades 
utanför Sverige. Nettoresultatet (vinst efter skatt) steg mer än 
rörelseresultatet, en ökning med 50 procent till 12 623 Mkr bero-
ende på att skattesatsen var lägre än under föregående år.

Intäkterna förbättrades med 4,5 miljarder kronor eller 13 pro-
cent till 38 747 Mkr. Räntenettot var oförändrat medan alla andra 
intäktsslag – provisionsnetto, nettoresultat av finansiella transak-
tioner, livförsäkringsintäkter och övriga intäkter – ökade. Det 
kunddrivna räntenettot ökade med 14 procent. Kostnaderna steg 
med 388 Mkr eller 2 procent till 22 537 Mkr, varav 14 363 Mkr i 
personalkostnader. Koncernens kreditförluster netto minskade 
till 718 Mkr. SEB:s resultaträkning beskrivs närmare på följande 
sidor.

SEB Merchant Banking, SEB:s division för relationerna med 
storföretag och finansiella institutioner, ökade sitt rörelseresultat 
med 37 procent till 7 312 Mkr – och svarade därmed för nästan 
hälften av koncernens totala resultat. Förbättringen förklaras av 
en kombination av höjda intäkter till följd av goda marknadsför-
utsättningar, god kostnadskontroll samt fortsatt låga kreditför-
luster. 

Division Nordic Retail & Private Banking, som omfattar SEB:s 
kontorsrörelse, kortverksamhet och private banking-tjänster i 
Sverige och övriga Norden, ökade sitt rörelseresultat med 15 pro-
cent till 3 780 Mkr. Ökningen är en följd av starka affärsflöden, 
med bland annat god försäljning av sparandeprodukter, och god 
kostnadskontroll.

I division German Retail & Mortgage Banking, som omfattar SEB:s 
kontorsrörelse samt fastighetsfinansiering i Tyskland, ökade 
rörelseresultatet med 29 procent till 630 Mkr. Trots omfattande 
försäljningsframgångar på många områden var lönsamheten inte 
tillfredsställande.

Division Eastern European Banking omfattar SEB:s dotterbanker 
i Estland, Lettland och Litauen samt koncernens verksamhet i 
Polen, Ryssland och Ukraina. Under 2006 uppgick divisionens 
resultat till 2 320 Mkr, en ökning med 66 procent jämfört med 
2005. Den starka volymtillväxten fortsatte inom samtliga kund- 
och produktsegment. 

I division SEB Asset Management, som erbjuder ett brett sorti-
ment av tjänster inom kapitalförvaltning till institutioner, livför-
säkringsbolag och privatpersoner, ökade rörelseresultatet med 32 
procent till 1 402 Mkr. Ökade intäkter till följd av starka aktie-
marknader och ökade avkastningsrelaterade arvoden i kombina-
tion med god kostnadsstyrning förklarar uppgången.

Division Liv (SEB Trygg Liv) erbjuder fondförsäkring och tra-
ditionell försäkring samt försäkringar inom sjuk- och vårdområdet.  
2006 ökade divisionens rörelseresultat med 58 procent till 1 470 
Mkr. Intäkterna steg inom alla områden och framför allt inom 
fondförsäkring, som under året svarade för 85 procent av den 
totala försäljningen. Kostnaderna sjönk till följd av höjd effektivitet 
och ett minskat antal anställda.

AH:
mer bildtext eller 

andra grafer?

Rörelseresultat – per division
Mkr

0 2 000 4 000 6 000 8 000

SEB Trygg Liv

SEB Asset Management

Eastern European Banking

German Retail & Mortgage Banking

Nordic Retail & Private Banking

SEB Merchant Banking

20062005

Sverige 47% (50)

Övriga Norden 19% (19)

Östeuropa 15% (13)

Övriga världen 9% (7)

Tyskland 10% (11)

Rörelseresultat – geografisk fördelning
15,6 miljarder kronor

Sedan 1 januari 2007 har SEB en ny struktur med fyra divisioner och 
tre gemensamma affärsstöd- och stabsfunktioner (se vidare sid 2).
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Resultaträkning

Räntenetto
Traditionell bankverksamhet går förenklat ut på att förmedla 
kapital mellan kunder med överskott på kapital och kunder med 
lånebehov. I sin roll som förmedlare kan banken till exempel 
använda långsiktigt hushållssparande för kortfristig företagsut-
låning. Omvänt kan kortfristig inlåning, tack vare mängden 
 konton med olika förfallotider, användas för långsiktig utlåning. 

Kundernas behov varierar kraftigt när det gäller beloppens 
storlek, löptid och andra villkor. Bankernas räntemarginaler 
skiljer sig också åt på olika delar av marknaden, beroende på 
olika hanteringskostnader och affärsrisker. Förändringar av 
marginalerna liksom av volymerna för in- och utlåningsverk-
samheten är naturligtvis av stor betydelse för utvecklingen av 
koncernens räntenetto, som till största delen utgörs av skillna-
den mellan intäkter från utlåning till allmänheten (hushåll, 
företag) och kreditinstitut samt kostnader för in- och upplåning 
från allmänhet och kreditinstitut. 

Räntenettot påverkas dessutom bland annat av avkastning-
en på koncernens portföljer av räntebärande värdepapper och 
på det egna kapitalet. Även kostnader kopplade till utgivning-
en av egna värdepapper som en del av den långfristiga upplå-
ningen påverkar räntenettot. 

Jämfört med 2005 var räntenettot oförändrat. Marginalpress 
– om än avtagande – i kombination med högre finansierings-
kostnader till följd av stigande kortfristiga räntor uppvägdes 
av ökade volymer. Det kunddrivna räntetnettot ökade med 14 
procent.

Provisionsnetto
Provisionsintäkter från olika tjänster som aktiehandel, rådgiv-
ning och kortuppdrag väger traditionellt tyngre i SEB än i 
andra svenska banker. Det hänger samman med att banken i 
högre utsträckning än andra satsat på tjänster för storföretag 
samt förmögenhetsförvaltning. Under de svaga börsåren 2001–
2003 minskade provisionsnettots relativa andel av koncernens 
totala intäkter, men på senare år har provisionsnettot åter ökat 
sin andel – och under 2006 var det koncernens enskilt största 
intäktspost. Cirka hälften av provisionsintäkterna genererades 
från traditionell bankverksamhet såsom betalningstjänster och 
garantier.   

Under 2006 ökade alla provisionsintäkter avsevärt, totalt 
med 19 procent. SEB:s intäkter från börshandel och fondför-
valtning steg med 24 respektive 36 procent.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
I denna post ingår såväl realiserade vinster och förluster i sam-
band med försäljning av aktier, obligationer och andra finansiella 
instrument som orealiserade värdeförändringar på koncernens 
handelslager av värdepapper. Här har både utvecklingen på de 
finansiella marknaderna och den allmänna ränteutvecklingen 

I resultaträkningen redovisas koncernens intäkter och kostnader för året. Vid beräkning 

av rörelseresultatet tas även hänsyn till kreditförluster (både konstaterade och sannolika) 

och nedskrivningar.

1

2

Året i siffror

1

2

3

4

6

5

7

9

8

Mkr 2006 2005
Föränd-
ring %

Intäkter

Räntenetto 14 281 14 282 0

Provisionsnetto 16 148 13 559 19

Nettoresultat av 
  finansiella transaktioner 4 034 3 392 19

Livförsäkringsintäkter, netto 2 661 2 352 13

Övriga intäkter, netto 1 623  642 153

Summa intäkter 38 747 34 227 13

Kostnader

Personalkostnader –14 363 –13 342 8

Övriga kostnader –7 798 –8 383 –7

Aktiverade anskaffningskostnader, netto 507  477 6

Av- och nedskrivningar av materiella 
  och immateriella tillgångar –883 –901 –2

Summa kostnader –22 537 –22 149 2

Kapitalvinster och -förluster från 
  materiella och immateriella tillgångar 70  59 19

Kreditförluster1) –718 –914 –21

Rörelseresultat 15 562 11 223 39

Skatt –2 939 –2 770 6

Avvecklade verksamheter 0 –32 –100

Årets resultat 12 623 8 421 50

1)  Inkl. värdeförändring på övertagen egendom.
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stor betydelse. Resultatet av valutahandeln, där SEB har en mycket 
hög andel i Sverige, ingår i denna post. 

Den positiva utvecklingen under 2006 beror främst på ökade 
kundaktiviteter.

Livförsäkringsintäkter, netto
Denna post omfattar försäljningen av livförsäkringsprodukter, 
där fondförsäkringar står för en mycket stor andel. 

Livförsäkringsintäkterna netto ökade med 13 procent jämfört 
mer 2005, huvudsakligen till följd av en fortsatt stark försäljning 
och högre fondförsäkringsvolymer.  

Övriga intäkter, netto
Under denna rubrik återfinns bland annat realisationsvinster 
samt aktieutdelningar. 

Ökningen under 2006 förklaras av högre kapitalvinster och 
positiva effekter av säkringsredovisningen. 

Kostnader
Totalt ökade kostnaderna under 2006 med 2 procent. Ökningen 
berodde främst på högre resultatrelaterade ersättningar i kom-
bination med avsättningar för avtalade personalminskningar 
och sociala kostnader avseende långsiktiga incitamentsprogram. 
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Intäkternas fördelning, Mkr
Under 2006 svarade räntenettot för 37 
 procent av SEB:s intäkter att jämföra 
med 42 procent under 2005. För första 
gången på sex år stod provisionsnettot 
för den största andelen av koncernens 
intäkter, 42 procent (40). 

Personalkostnaderna, som består av löner, ersättningar och 
sociala avgifter, steg under 2006 till följd av ovannämnda skäl 
samt förvärv och expansion utanför Sverige. 

Kreditförluster
Koncernens kreditförluster utgörs dels av konstaterade förluster, 
dels av sannolika förluster, där SEB fastställt att motparten tro-
ligtvis inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser. 
Eventuella återvinningar påverkar kreditförlustnettot positivt. 
Under 2006 minskade kreditförlusterna och nivån på förlusterna 
var fortsatt låg, 0,08 procent av utlåningen.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet ökade med 39 procent till 15 562 Mkr, det 
 högsta hittills i SEB:s historia. Drygt hälften av SEB:s resultat 
genererades utanför Sverige.
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SEB:s rörelseresultat ökade med 
39 procent till 15 562 Mkr. 
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Årets resultat per aktie
Kr

Årets resultat, det vill säga vinst 
 efter skatt, uppgick till 12 623 Mkr. 
Beräknat på i snitt 673 miljoner 
 aktier motsvarade det en vinst på 
18:72 kronor per aktie.

Årets resultat
Årets nettoresultat, det vill säga rörelseresultat efter skatt, ökade 
med 50 procent till 12 623 Mkr. Detta belopp ligger till grund för 
beräkning av vinst per aktie och föreslagen utdelning till aktie-
ägarna.
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Kostnaderna ökade med 2 procent 
till 22 537 Mkr. 

1)  Inklusive engångskostnader på 890 Mkr
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Balansräkning

Tillgångar
De största posterna utgörs av utlåning till allmänheten (hushåll, 
företag med mera) samt till kreditinstitut. Dessa svarar tillsam-
mans för drygt hälften av tillgångarna. En annan stor post är 
innehav av räntebärande papper. 

Skulder och kapital
De största posterna utgörs här av skulder till kreditinstitut samt 
in- och upplåning från allmänheten. Värdepapper som SEB 
själv gett ut är också en viktig del på skuldsidan.

Totalt kapital består av det ursprungliga aktiekapitalet, 
kapitaltillskott via nyemissioner, årets resultat samt vinstmedel 
som inte delats ut (se vidare avsnittet om Kapitaltäckning).

Kreditportfölj
Branschfördelad, totalt 1 315 miljarder kronor

Företag 35%
Hushåll 28%

Banker 13%
Offentlig förvaltning 13%
Fastighetsförvaltning 11%

Här redovisas det bokförda värdet på koncernens tillgångar, skulder och kapital.
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Tillgångarnas kvalitet
Kreditförlustnivån, kreditförlusterna i 
 relation till koncernens utlåning med 
 mera, var fortsatt låg, 0,08 procent. 
 Andelen osäkra fordringar netto i 
relation till koncernens utlåning var 
0,22 procent.

Året i siffror

1

2

Mkr 2006 2005
Föränd-
ring %

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden 
  hos centralbanker 11 314 27 545 –59

Utlåning till kreditinstitut 179 339 177 592 1

Utlåning till allmänheten 946 643 901 261 5

Finansiella tillgångar 
  till verkligt värde1) 610 945 593 606 3

Finansiella tillgångar 
  tillgängliga för försäljning1) 115 482 93 265 24

Finansiella tillgångar 
  som innehas till förfall1) 2 208 16 502 –87

Avvecklade verksamheter 2 189 1 405 56

Investeringar i intresseföretag 1 085 1 218 –11

Materiella och immateriella tillgångar 22 914 23 474 –2

Övriga tillgångar 42 322 53 870 –21

Summa tillgångar 1 934 441 1 889 738 2

Skulder och kapital

Skulder till kreditinstitut 365 980 399 494 –8

In- och upplåning från allmänheten 641 758 570 001 13

Skulder till försäkringstagare 203 719 185 363 10

Emitterade värdepapper 388 822 353 205 10

Finansiella skulder till verkligt värde 150 852 201 774 –25

Övriga skulder 70 528 76 086 –7

Avsättningar 2 066 2 816 –27

Efterställda skulder 43 449 44 203 –2

Totalt kapital 67 267 56 796 18

Summa skulder och kapital 1 934 441 1 889 738 2

1)  Varav räntebärande 560 844  543 714

Vinstens användning
Utdelningens storlek avgörs av SEB-koncernens finansiella 
positioner och möjligheter.

Aktieägarnas andel av årets vinst efter skatt på 12 623 mot-
svarar 18:72 kronor per aktie. Styrelsen föreslår att 4 123 Mkr, 
eller 6:00 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna. Vinstmedel 
som inte delas ut överförs till nästa år.

Balansräkning
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Några viktiga nyckeltal

K/I-talet
Ett viktigt mått på koncernens effektivitet utgörs av det så kallade 
K/I-talet, det vill säga relationen mellan kostnader och intäkter. 
Under 2006 förbättrades K/I-talet till 0,58 (0,65). 

Kapitaltäckning
Det egna kapitalet utgör kärnan i kapitalbasen. Därutöver arbetar 
SEB med främmande kapital i form av förlagslån, som tagits upp 
på den internationella kapitalmarknaden. En del av förlagslånen 
får, enligt särskilda regler, räknas in i bankens kapitalbas. Storleken 
på kapitalbasen är avgörande för hur mycket banken totalt sett 
kan låna ut och placera.

Kapitaltäckningsgraden visar kapitalbasen för koncernen 
(exklusive försäkringsrörelsen) i relation till affärsvolymerna 
(vägda enligt särskilda riskklasser). Kapitalbasen består huvud-
sakligen av två delar:
1.  Eget kapital som justerats enligt kapitaltäckningsreglerna 
2.  Främmande kapital i form av förlagslån som SEB tagit upp 

på den internationella kapitalmarknaden – även detta enligt 
särskilda regler.

Det legala kravet är 8 procent för kapitaltäckningsgraden och 
4 procent för primärkapitalrelationen. SEB uppfyller kraven med 
bred marginal: vid årsskiftet 2006 hade koncernen en kapital-
täckningsgrad på 11,5 procent och en primärkapitalrelation på 
8,2 procent. Kapitaltäckningsgraden beräknas så här:

Räntabilitet
Från och med 2006 är SEB-koncernens mål att räntabiliteten eller 
avkastningen på eget kapital skall vara det högsta bland jämför-
bara banker samtidigt som vinsttillväxten skall vara uthållig.

För 2006 uppgick räntabiliteten till 20,8 procent beräknat 
enligt nedan:

12 623 Mkr (aktieägarnas andel av årets resultat) 

60 624 Mkr (genomsnittligt kapital)   
= 20,8 procent

84,9 miljarder kronor (kapitalbas*)

741 miljarder kronor (riskvägda volymer)

* varav 60,7 miljarder kronor i primärkapital 

= 11,5 procent
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Kapitaltäckningsgrad
Vid utgången av 2006 uppgick kapitalba-
sen till 84,9 miljarder kronor, varav 60,7 
miljarder utgjordes av så kallat primärkapi-
tal. I relation till de riskvägda tillgångarna 
på 741 miljar  der kronor gav det en kapital-
täckning på 11,5 procent och en primär-
kapitalrelation på 8,2 procent.
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Räntabilitet på eget kapital
Räntabiliteten, det vill säga avkastning-
en på eget kapital, uppgick till 20,8 
procent. 

Året i siffror

2006 2005

Räntabilitet på eget kapital, % 20,8 15,8

K/I-tal 0,58 0,65

Kapitaltäckningsgrad, inkl årets resultat, % 11,47 10,83

0,8

0,6

0,4

0,2

0

2002 2003 2004 2005 2006

K/I-tal
K/I-talet för 2006 var 0.58.

Här visas mått som är viktiga vid analys av resultatet.

Nyckeltal (utdrag ur tabell på sid 20)
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Tydlig uppdelning av ansvaret
En tydlig och effektiv struktur för ansvarsfördelning och styrning är väsentligt för att 

upprätthålla  förtroendet hos SEB:s intressenter. 

Inom SEB läggs stor vikt vid att skapa tydliga roller för befattnings-
havare och beslutsinstanser. Strukturen för ansvarsfördelning 
och styrning omfattar:
■ Bolagsstämman
■ Styrelsen
■ Verkställande direktören
■ Divisioner och stödfunktioner
■ Internrevision, compliance och riskkontroll

Bolagsstämman
Aktieägarnas inflytande i banken utövas vid bolagsstämman, 
som är bankens högsta beslutande organ. Alla aktieägare som är 
registrerade i aktieboken och som har anmält deltagande i tid har 
rätt att delta i stämman och rösta för samtliga sina aktier. 

Information om SEB:s största aktieägare finns på sidan 32.

Styrelsen 
Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid årsstämma med 
mandattid till slutet av nästkommande ordinarie stämma. 

Under 2006 hölls tio styrelsesammanträden. Väsentliga frågor 
som avhandlats är bland annat:
■ Strategisk inriktning för koncernens verksamhet
■ Kreditportföljens utveckling
■ Kapital-, risk- och finansieringsfrågor
■  Successionsplanering, ledarförsörjning, kompensation och 

andra personalfrågor
■ Kund- och personalnöjdhetsfrågor
■ Större investeringar och förvärv av verksamheter
■ Delårsrapporter och årsredovisning
■ Styrelsekommittéernas rapporter
 ■  Utvärdering av styrelsens, VD:s och verkställande ledningens 

arbete

Bolagsstyrning

Tuve Johannesson Carl Wilhelm Ros

Urban JanssonMarcus Wallenberg Magdalena Olofsson Jacob Wallenberg

Marcus Wallenberg
Född 1956; invald 2002. 
Ordförande sedan 2005.

Jacob Wallenberg
Född 1956; invald 1997.
Vice ordförande sedan 2005.

Gösta Wiking
Född 1937; invald 1997.
Vice ordförande sedan 1997.

Penny Hughes
Född 1959; invald 2000. 

Urban Jansson
Född 1945; invald 1996. 

Tuve Johannesson
Född 1943; invald 1997. 

Dr Hans-Joachim Körber
Född 1946; invald 2000

Jesper Ovesen
Född 1957; invald 2004.
 

Jesper Ovesen Ulf Jensen

SEB:s styrelse*

*) för utförligare information om styrelsen, vänligen se SEB:s tryckta årsredovisning 2006, alternativt www.sebgroup.com
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Vissa av styrelsens arbetsuppgifter bedrivs i kommittéform. Risk 
and Capital Committee ansvarar för bland annat kreditprocesser, 
kreditpolicies och kapitalfrågor. Audit and Compliance Committee 
kvalitetssäkrar bankens finansiella rapportering, håller kontakt 
med bankens externa revisorer etc. Remuneration and Human 
Resources Committee hanterar frågor rörande bland annat kom-
pensation till VD och vissa andra ledande befattningshavare, 
incitamentsprogram, pensionsplaner och ledarförsörjningsfrågor.

Verkställande direktören
Verkställande direktören utses av och rapporterar till styrelsen. 
VD har ansvaret för den löpande förvaltningen av koncernens 
verksamhet enligt styrelsens riktlinjer samt fastställda policies. 
Till sin hjälp har VD tre kommittéer: verkställande ledningen för 
affärsfrågor, Group Credit Committee för kreditfrågor och Asset 
and Liability Committee för kapital- och riskfrågor.

Divisioner och affärsområden 
SEB:s verksamhet är från den 1 januari 2007 organiserad i fyra 
divisioner med underliggande affärsområden; Stora Företag & 
Institutioner, Kontorsrörelsen, Kapitalförvaltning och Liv samt tre 
divisionsgemensamma stödfunktioner: Affärsstöd, IT och Staber.

Internrevision, compliance och riskkontroll
I koncernen finns tre kontrollfunktioner: Internrevision, Complian-
ce officers/Group Compliance Officer (regelefterlevnad och etik) 
samt Koncernens organisation för riskkontroll (övervakning av kredit- 
och marknadsrisker, operationella risker och likviditetsrisker).

Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare 
SEB:s årsstämma 2006 fastställde ett sammanlagt arvode till sty-
relsens ledamöter om 8 070 000 kronor, varav 2 600 000 kronor till 
styrelsens ordförande och 1 800 000 kronor för kommittéarbete.

Årsstämman godkände också styrelsens förslag till principer 
för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande 
direktören och verkställande ledningen.

Dessutom beslutade stämman om ett långsiktigt resultatbaserat 
incitamentsprogram för 2006 med samma struktur som program-
met för 2005. Programmet har en total löptid på sju år, inklusive 
prestationsperioden, och omfattar högst 1 525 000 så kallade per-
formance shares riktade till cirka 500 ledande befattningshavare. 
Programmet faller endast ut om vissa prestationskrav uppnås.

SEB tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning som trädde i kraft den 
1 juli 2005. Den kompletta bolagsstyrningsrapporten finns i SEB:s 
 års redovisning samt på koncernens hemsida, www.sebgroup.com 

Bolagsstyrning

Gösta Wiking

Carl Wilhelm Ros
Född 1941; invald 1999.

Annika Falkengren
Född 1962; invald 2005 (gällande från 
den 1 januari 2006), anställd i SEB 
1987. Verkställande direktör och 
koncernchef.

Av anställda utsedda ledamöter

Ulf Jensen
Född 1950; utsedd 1997 (1995). 

Göran Lilja
Född 1963; utsedd 2006.

Av anställda utsedda suppleanter

Göran Arrius
Född 1959; utsedd 2002.

Magdalena Olofsson
Född 1953; utsedd 2003. 

Penny HughesJesper Ovesen Ulf Jensen

Göran Lilja Annika Falkengren Hans-Joachim Körber Göran Arrius

REVISORER

Av bolagsstämman vald revisor

PricewaterhouseCoopers
Peter Clemedtson
Född 1956; påskrivande revisor i SEB 
sedan 2006. Auktoriserad revisor, huvud-
ansvarig sedan 2006.

Peter Nyllinge
Född 1966; medpåskrivande revisor i SEB 
sedan 2006. Auktoriserad revisor.

Av Finansinspektionen förordnad revisor

Ulf Davéus
Född 1949; revisor i SEB sedan 2004.
Auktoriserad revisor BDO.
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SEB-aktien

SEB-aktien
Kronor
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SEB-aktien, logaritmskala. 
Kurs avser senast betalt, 
sista i varje månad

SIX Generalindex

European Bank Index (FTSE)

Omsatt antal aktier
1 000-tal (inkl. efteranm.)

Under 2006 gick SEB-aktien upp med 33 procent och på tre år har aktien mer än fördubblat 

sitt värde. Vinsten ökade till 18:72 kronor per aktie (12:58). Utdelningen föreslås till 6:00 

(4:75) per aktie.

Aktievärdet fördubblat på tre år

SEB-aktien

Data per aktie 2006 2005 2004 2003 2002

Nettoresultat 
  före utspädning, kr   18:72 12:58 10:83  8:22 7:60
Nettoresultat efter 
  utspädning, kr 18:53 12:47 10:82 8:19 7:60
Eget kapital, kr   98:98 84:84 77:31 70:10 65:51
Justerat eget kapital, kr     112:66 96:44 85:66 75:53 68:88
Substansvärde, kr 115:90 102:19 89:50 78:03 70:55
Kassaflöde, kr  6:03 21:07 4:95 –4:24 4:49
Utdelning (A och C), kr 6:00 4:75 4:35 4:00 4:00
Börskurs vid årets slut
   A-aktien, kr    217:50 163:50 128:50 106:00 72:50
   C-aktien, kr     209:00 158:00 124:50 96:50 65:00
Högsta kurs under året
   A-aktien, kr     220:00 165:50 131:00 107:00 110:00
   C-aktien, kr     212:50 159:50 126:50 96:50 99:50
Lägsta kurs under året
   A-aktie, kr     152:50 122:50 99:50 66:50 66:00
   C-aktie, kr     145:50 118:00 92:50 61:00 58:50

Utdelning i relation 
  till årets resultat, %     32,0 37,8 40,2 48,6 52,7
Direktavkastning (utdelning 
  i relation till börskurs), %     2,8 2,9 3,4 3,8 5,5
P/E-tal (börskurs 
  i relation till resultat), %     11,6 13,0 11,9 12,9 9,5
Antal utestående aktier
  i genomsnitt, miljoner 673,3 667,8 679,8 693,5 700,1
  vid årets slut, miljoner 678,3 668,8 668,5 691,4 697,6

SEB:s största aktieägare1)

Per den 31 Varav
    Procent 

    av antalet
december 2006 Antal aktier C-aktier aktier röster

Investor 123 527 895 2 500 000 17,9 18,2

Trygg-Stiftelsen 65 677 962 0 9,6 9,9
Alecta 21,562,211 695 211 3,1 3,1
Swedbank Robur Fonder 16,841,155 0 2,5 2,6
AFA Försäkring 14 350 981 875 560 2,0 2,1
SHB/SPP Fonder 13 092 556 0 2,0 2,0
SEB Fonder 11 192 934 0 1,7 1,7
Wallenbergsstiftelser 10 330 389 5 871 173 0,8 0,8
Nordea fonder 9 277 296 0 1,4 1,4
Pioneer Investment Funds 6 865 833 0 1,0 1,0
EB-Stiftelsen 6 680 993 70 000 1,0 1,0
Andra AP-fonden 6 497 530 0 1,0 1,0
SHB 5 456 978 18 779 0,8 0,8
Första AP-fonden 5 236 793 67 847 0,8 0,8
Tredje AP-fonden 4 700 384 0 0,7 0,7

Utländska ägare 203 676 048 1 713 475 29,9 31,1

1)    Enligt VPC: Ekluderar SEB som aktieägare till följd av återköp av aktier för att 
säkra SEB:s personaloptionsprogram och förbättra kapitalhanteringen.

Källa: SIS Ägarservice

Aktiekapital
SEB-aktien är noterad på Stockholmsbörsen. Aktiekapitalet upp-
går till 6 872 Mkr, fördelat på 687,2 miljoner aktier. A-aktien 
berättigar till en röst, C-aktien till en tiondels röst.

Börshandel
SEB:s A-aktie steg med 33 procent under 2006, medan general-
index ökade med 24 procent och European Bank Index med 
19 procent. Under året omsattes SEB-aktier till ett värde av 
163 miljarder kronor. SEB är därmed liksom tidigare ett av de 
mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Vid utgången av 
2006 uppgick SEB:s marknadsvärde till 149 miljarder kronor.

Utdelningspolitik
Utdelningens storlek avgörs i SEB av koncernens finansiella 
position och tillväxtmöjligheter. SEB eftersträvar att uppnå en 
långsiktig tillväxt baserad på en kapitalbas som inte får under-
stiga en primärkapitalrelation på 7 procent. Utdelningen skall, 
över en konjunkturcykel, motsvara cirka 40 procent av resultat 
per aktie, beräknad på basis av rörelseresultatet efter skatt.

Utdelningen för 2006 uppgick till totalt 4 123 Mkr, vilket 
motsvarar 6:00 kronor per aktie. 



  

SEB:s årsredovisning finns på  
www.sebgroup.com

Årsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen 
den 28 mars 2007 klockan 14.00 på  
Konserthuset, Stockholm.

Kallelse till årsstämman publiceras i de stora dags-
tidningarna den 26 februari 2007. Av kallelsen framgår 
bland annat vilka ärenden som skall behandlas. Aktie-
ägare som vill delta i stämman skall;
–  dels senast torsdagen den 22 mars 2007 vara införd i 

den av VPC förda aktieboken
–  dels senast torsdagen den 22 mars 2007 kl. 13.00 

anmäla sig till banken – skriftligen till Skandinaviska 
Enskilda Banken AB, Box 47011, 100 74 Stockholm, 
på telefon kl. 9.00–16.30 inom Sverige tel nr  
0771-23 18 18 och från utlandet tel nr  
+46 771 23 18 18 eller via Internet på bankens  
hemsida www.sebgroup.com.

Utdelning

Styrelsens förslag till utdelning är 6:00 kronor per aktie. 
Aktien handlas utan rätt till utdelning torsdagen den  
29 mars 2007. Som avstämningsdag för utdelning före-
slås måndagen den 2 april 2007.

Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget 
beräknas utdelningen utsändas av VPC torsdagen den  
5 april 2007.

Ekonomisk information  
under 2007

Bokslutsmeddelande 9 februari

Årsredovisning på nätet 6 mars

Bolagsstämma 28 mars

Delårsrapport januari–mars 4 maj

Delårsrapport januari–juni 19 juli

Delårsrapport januari–september 26 oktober

Kontaktpersoner

Ulf Grunnejsö  
Chef Investor Relations 
Tel: 08-763 85 01  
E-mail: ulf.grunnesjo@seb.se 

Annika Halldin  
Ansvarig Finansiell information/aktieägarfrågor  
Tel: 08-763 85 60  
E-mail: annika.halldin@seb.se



n	 	SEB	bistår	400	000	företag	och	fem	miljoner	privatpersoner	med		

finansiella	lösningar.		

n   SEB	har	en	ledande	position	som	finansiell	partner	för	större	företag		

och	finansiella	institutioner	(1	500	större	företag,	1	000	banker	och		

200	stora	institutioner)	i	Norden	och	de	baltiska	länderna.

n	 	SEB	har	en	stark	ställning	på	privatmarknaden	i	Sverige,	Estland,	Lettland	

och	Litauen	samt	är	en	av	totalt	tio	rikstäckande	banker	i	Tyskland.	SEB	

har	sammanlagt	cirka	600	kontor	i	dessa	länder.

n	 	SEB	finns	representerat	i	ett	20-tal	länder	med	20	000	medarbetare,	

	varav	hälften	finns	utanför	Sverige.	

n	 Cirka	hälften	av	SEB:s	vinst	är	genererad	utanför	Sverige.

n	 		SEB	har	toppbetyg	inom	flera	områden,	till	exempel	valutahandel,	

	cash	management,	aktieanalys,	fondförvaltning	och	private	banking.	

n	 	SEB	är	marknadsledande	inom	kortsektorn	i	Norden	med	varumärken	som	

Eurocard,	MasterCard	och	Diners	Club.

n	 	SEB	har	en	ledande	ställning	på	sparandemarknaden	och	inom	

	livförsäkringsområdet	och	är	ledande	inom	fondförsäkring	i	Sverige.

n	 	SEB	är	största	mäklare	på	Stockholmsbörsen	och	på	de	nordiska		

börserna	totalt.

n	 	Sedan	1997	stödjer	SEB	stiftelsen	Mentor,	som	arbetar	med	

	drogförebyggande	verksamhet	bland	högstadieelever.	
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