
Orförandes inledning innan stämmans öppnande 
 
Ärade aktieägare – varmt välkomna hit till 2015 års stämma. 
 
Idag ska vi summera 2014 utifrån hur utvecklingen har varit för bankens kunder, banken och oss 
närmare 300 000 aktieägare.  
 
En stark balansräkning i kombination med aktiva kunder som valde att göra mycket affärer med 
banken bidrog till ännu ett gott resultat för SEB.  
Vi aktieägare kunde ta del av en värdestegring i SEB:s aktie på 17 procent.  
I mångt och mycket är vi företagens bank.  
 
Det här går tillbaka ända till 1856 då min anfader Andre Oscar Wallenberg grundade banken som 
Sveriges första affärsbank.  Alltsedan dess har vi i SEB en djupt rotad ambition att verka aktivt och i 
nära samklang med våra kunder.  
 
Vi har ett långsiktigt perspektiv som tar sin utgångspunkt i en stark finansiell ställning. Detta för att 
oavsett konjunktur kunna stödja och betjäna våra kunder.  
 
Vi håller fast vid vår strategiska riktning. 
 
SEB ska med motståndskraft och flexibilitet vara den ledande nordiska banken för stora företag och 
institutioner i Norden och Tyskland samt den bästa universalbanken i Sverige och de tre baltiska 
länderna.  
 
Mer om vägen dit kommer ni att under stämman höra bankens verkställande direktör Annika 
Falkengren berätta om.  
 
Årsstämman är ju den dag då det ges tillfälle för alla deltagande aktieägare att få en djupare inblick i 
bankens verksamhet och att ställa frågor till verkställande direktören och till mig, Marcus Wallenberg, 
som styrelsens ordförande.  
 
Årsstämman är också en dag för oss aktieägare att ta ställning till en rad viktiga beslut… 
…fastställande av 2014 års finansiella resultat och ställning…  
…kapital-, utdelning och ersättningsfrågor …  
…och självklart val av styrelse och revisorer.  
 
De här besluten lägger på ett avgörande sätt grunden för bankens fortsatta framgång.  
 
Jag vill med detta å styrelsens och bankledningens vägnar hälsa er alla varmt välkomna till årets 
stämma.  
 
Såsom det nu har blivit en tradition har styrelsen åter bett advokat Sven Unger att öppna årets 
stämma.  
 
Jag lämnar därmed över ordet till Sven Unger. 


