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Dato: 16. februar 2016 
 
 
 
 
 

Tillæg af den 16. februar 2016 til basisprospekt vedrørende Skandinaviska 
Enskilda Banken AB's (publ) Warrant og Certifikat-program 

 
 

Tillæg til basisprospekt vedrørende Skandinaviska Enskilda Banken AB's (publ) (”SEB”) 
Warrant og Certifikat-program i svenske kroner, godkendt og registreret af 
Finansinspektionen den 17. juli 2015 (journalnr. 15-8780) (”Basisprospektet”). 

 
Dette tillæg er godkendt og registreret af Finansinspektionen den 16. februar 2016 (journalnr. 
16-1801) og er udarbejdet i overensstemmelse med kap. 2, § 34 i lov (1991:980) om handel 
med finansielle instrumenter, samt offentliggjort på SEBs hjemmeside den 16. februar 2016. 
 
Tillægget skal læses sammen med og udgør en del af Basisprospektet samt andre tillæg til 
Basisprospektet.   
 
Tillægget er udarbejdet i anledning af, at SEB den 4. februar 2016 offentliggjorde sit 
årsregnskab for 2015, som foranlediger ændringer i resuméets afsnit B.5, B.12, samt 
Basisprospektets afsnit Historisk finansiel information og Dokumenter indarbejdet gennem 
henvisning. 
 
En investors ret til, i henhold til kap. 2, § 34 i lov (1991:980) om handel med finansielle 
instrumenter, at tilbagekalde underretning, samtykke til køb eller tegning af overdragelige 
værdipapirer i anledning af offentliggørelsen af dette tillæg skal udnyttes senest to (2) 
arbejdsdage fra offentliggørelsen, sidste dag for tilbagekaldelse er dermed 18. februar 2016. 

 
 

Resuméets afsnit B.5 affattes således: 
 
B.5 Koncernbeskrivelse: SEB er en nordeuropæisk finansiel koncern for virksomheder, 

institutioner og privatpersoner primært i Norden, Tyskland og de 
baltiske lande. 

I Sverige og de baltiske lande tilbyder SEB-koncernen rådgivning og 
en bred vifte af finansielle tjenesteydelser. I Danmark, Finland, Norge 
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og Tyskland er virksomheden kraftigt orienteret mod at levere full 
service-ydelser til erhvervskunder og institutioner. SEB-koncernen 
har et langsigtet perspektiv i alle vores foretagender og bidrager til 
udvikling af markeder og virksomheder. SEB-koncernen servicerer 
ca. 2.900 store virksomheder og institutioner, 400.000 små og 
mellemstore virksomheder og mere end 4 mio. privatpersoner.  

Pr. 31. december 2014 androg SEB-koncernens samlede aktiver 
2.641 mia. SEK, og pr. 31. december 2015 udgjorde SEB-koncernens 
samlede aktiver 2.495 mia. SEK. 

Pr. 31. december 2014 udgjorde SEB’s nettoårsresultat 5,688 mia. 
SEK, og pr. 31. december 2015 udgjorde det 4,601 mia. SEK. 

 
 
 

Resuméets afsnit B.12 "Finansiel information" ændres i overensstemmelse med følgende: 
 

B.12 Finansiel information: Historiske regnskabsoplysninger 

Nedenfor angives resultatopgørelse og balance som et sammendrag 
fra Bankens årsregnskaber for 2013 og 2014.  

Bankens årsregnskaber for 2013 og 2014 giver et fuldstændigt 
billede af Bankens aktiver, passiver og finansielle stilling.  

SEB’s resultatopgørelse og balance for 2013 og 2014 i 
sammendrag, angivet i mio. SEK. 

Resultatopgørelse 

 

 

 

2014 

 

2013 

Nettorenteindtægter 19.943 18.827 

Provisionsindtægter, netto 16.306 14.664 

Nettoresultat af finansielle 
transaktioner 

2.921 4.052 

Livsforsikringsindtægter, netto 3.345 3.255 

Øvrige indtægter, netto 4.421 755 

Indtægter 46.936 41.553 

Personaleudgifter -13.760 -14.029 
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Øvrige omkostninger -6.310 -6.299 

Af- og nedskrivninger på 
materielle og immaterielle aktiver 

-2.073 -1.959 

Udgifter  -22.143 -22.287 

Resultat før nedskrivninger på 
kreditter 

24.793 19.266 

Kapitalgevinster og –tab på 
materielle og immaterielle aktiver 

-121 16 

Nedskrivninger på kreditter -1.324 -1.155 

Virksomhedsresultat 23.348 18.127 

Skat -4.129 -3.338 

Årets resultat for fortsættende 
aktiviteter 

19.219 14.789 

Ikke-fortsættende aktiviteter 0 -11 

Årets resultat 19.219 14.778 

 

Balance 

  

2014 

 

2013 

Udlån til offentligheden 1.355.680 1.302.568 

Øvrige udlån til centralbanker 16.817 9.661 

Kassebeholdning og 
tilgodehavender hos 
centralbanker 

103.098 173.950 

Udlån til kreditinstitutter 90.945 102.623 

Finansielle aktiver til dagsværdi 936.844 776.624 

Finansielle aktiver disponible for 
salg 

46.014 48.903 

Finansielle aktiver, der holdes til 
udløb  

91 85 
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Andre aktiver 62.141 40.222 

Aktiver i alt 2.641.246 2.484.834 

Ind- og udlån fra offentligheden 943.114 849.475 

Gæld til kreditinstitutter 115.186 176.191 

Udstedte værdipapirer 689.863 713.990 

Andre passiver 70.257 68.106 

Gæld i alt 2.506.670 2.484.834 

 

Nøgletal 

 

 2014 2013 

Afkast på egenkapitalen, % 15,25 13,11 

Nettoresultat pr. aktie før 
udvanding, SEK 

8,79 6,74 

Cost/income ratio 0,47 0,54 

Tabs- og nedskrivningsprocent, 
% 

0,09 0,09 

Samlet hensættelsesprocent for 
individuelt vurderede usikre 
fordringer 

62,2 86,9 

Andel af usikre fordringer, brutto, 
%  

0,49 0,35 

Egentlig kernekapitalprocent i 
henhold til Basel III, % 

16,3 15,0 

Kernekapitalprocent i henhold til 
Basel III, % 

19,5 17,1 

Samlet kapitalprocent i henhold 
til Basel III, % 

22,2 18,1 

 

SEB’s resultatopgørelse og balance i sammendrag, mio. SEK for 
ultimo 2015. 
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Årsregnskabsdokumentationen for regnskabsårene 2013-2014 er revideret 
af SEB’s revisorer. 

SEB’s revisorer har foretaget en overordnet granskning af delårsrapporten 
for perioden januar-december 2015. 

SEB’s regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med International 
Financial Reporting Standards (”IFRS”) med tilhørende fortolkningsbidrag 
fra International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), 
som er godkendt af EU-Kommissionen til anvendelse inden for EU. 

Der er ikke indtruffet væsentlige ændringer i SEB’s fremtidsudsigter, 
finansielle situation eller stilling på markedet siden offentliggørelsen af den 
seneste reviderede finansielle rapport. 

 
 

HISTORISK FINANSIEL INFORMATION 
 

Historisk finansiel information s. 79 suppleres med følgende information: 
 

Historisk finansiel information for perioden januar - december 2015 findes i elektronisk format på 
SEBs hjemmeside http://www.sebgroup.com. Yderligere information kan fås af SEB, 
Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm. 

 

http://www.sebgroup./
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    Resultatopgørelse, s. 
11; 
    Balance, s. 12; 
    Nøgletal, s. 13; 

 
 

DOKUMENTER INDARBEJDET GENNEM 
HENVISNING 

 
 

Dokumenter indarbejdet gennem henvisning side 81 suppleres med følgende 
information 
 
For SEBs årsregnskab 2015 henvises til: 
 
 SEBs årsregnskab 2015 

Resultatopgørelse, s. 11 
Balance, s. 12 
Nøgletal, s. 13 

 


