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Verksamhetsåret 2005

Våra kunder SEB vill erbjuda 
sina fem miljoner privatkunder och 
400 000 företagskunder en 
 individuell och aktiv relation – när 
och på det sätt kunderna önskar. 
Totalt sker cirka 200 miljoner
kundmöten i SEB-koncernen per år.

2
SEB:s kunderbjudanden till stora 
företag och institutioner omfattar till 
exempel valuta- och värdepappershandel, 
utlåning och försäkringstjänster. Mindre och 
medelstora företagskunder erbjuds anpassade 
versioner av dessa produkter samt ett antal 
tjänster direkt riktade mot mindre företag.

4

VD om verksamhetsåret 2005 var 
ett starkt år för SEB. Såväl volymer som 
intäkter ökade kraftigt. Kundnöjdheten 
förbättrades inom flera områden. Men vi 
kan och bör göra mer för att förbättra 
vår effektivitet och utnyttja vår plattform 
fullt ut, säger Annika Falkengren.

19

SEB:s privatkunder erbjuds 
allt från bolån och annan finansie-
ring till sparande i exempelvis 
 fonder och fondförsäkringar samt 
förmögenhetsförvaltning och 
betaltjänster.
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Innehåll

SEB 150 år Stockholms 
Enskilda Bank grundades 1856 
och fick åtta år senare, 1864, 
en stark konkurrent i Skandina-
viska Banken. Drygt 100 år 
senare, 1972, gick de bägge 
konkurrenterna samman till 
Skandinaviska Enskilda Banken. 
De senaste tio åren har SEB omvandlats till en nordeuropeisk finans-
koncern med hälften av sina kunder och anställda utanför Sverige. 

22 

Resultatet för 2005 var det 
högsta hittills. SEB:s rörelse-
resultat uppgick till 11,2 miljarder 
 kronor, inklusive en engångs-
belastning på 890 Mkr för att 
skynda på integrationsarbetet 
inom koncernen.

20

SEB-medarbetare på omslagets framsida (från vänster till höger):  
Mikael Helsing, Anna Hallberg, Mark Sears, Mireille Andersson och Tove Bångstad.
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De viktigaste icke finansiella målen är att uppnå
  En ökad andel nöjda kunder – på sikt de mest nöjda kunderna bland jämförbara företag.
 En ökad andel medarbetare som känner hög motivation i  sitt arbete och är nöjda med ledarskapet i koncernen. 

Primärkapitalrelation 
Mål: Lägst 7 procent
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K/I-talet 
Mål: 0,60 på lång sikt 
(0,65 vid utgången av 2005)
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Finansiella mål och utfall

Kunder och medarbetare – mål och utfall

Räntabilitet på eget kapital 
Mål: 15 procent efter skatt över 
en konjunkturcykel
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Aktieutdelning 
Mål: 40 procent av resultatet 
per aktie över en konjunkturcykel
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Utfallen i nivå med målen

Mål och utfall

PULSE (Motivationsindex)
Andel av medarbetarna som är 
mycket motiverade respektive 
nöjda med ledarskapet, procent.

Privatpersoner

KNIX (Kundnöjdhetsindex)
Andel i procent av kunderna som anger att de är nöjda eller mer 
än nöjda med SEB:s tjänster1).

Företag och institutioner
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Europeiskt genomsnitt (%) 1)  Inkluderar Sverige sedan 2002,Tyskland sedan 2003 och de baltiska länderna 
sedan 2004.

Nytt mål 2006: > Genomsnittet för 
konkurrenterna, uthållig vinsttillväxt

Nytt mål: Lägre än 0,60 
under 2008
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  Investment banking-verksamheten inom division SEB 
Merchant Banking förstärks genom en sammanslagning 
av värdepappers- och analysfunktionerna i investment-
banken Enskilda Securities med övrig aktierelaterad 
 verksamhet i divisionen. Rådgivnings enheten i Enskilda 
Securities blir ett eget affärsområde inom SEB Merchant 
Banking.

  SEB förvärvar 98 procent av aktiekapitalet i norska Privat-
banken, en oberoende bank inriktad på mer krävande 
 privatkunder, för 1,3 miljarder norska kronor.

  SEB Lavijas Unibanka förvärvar det lettiska livförsäkrings-
bolaget Balta Life, som är marknadsledande på livförsäk-
ringar i Lettland, för 7,7 miljoner euro.

 SEB öppnar filial i Shanghai.

  SEB Finans förvärvar ABB Credit Oy i Finland och fördub-
blar därmed leasingvolymen på den finska marknaden. 

  SEB ingår avtal om att sälja sin 47-procentiga andel i Bank 
Ochrony Środowiska S.A (BOŚ), eftersom SEB inte lyckats 
nå ett tillfredsställande ägande i banken. SEB avser att i 
stället öppna filial i Polen.

 Marcus Wallenberg efterträder Jacob Wallenberg som 
 styrelsens ordförande vid bolagsstämman 2005.

 Annika Falkengren tillträder som verkställande direktör 
och  koncernchef den 10 november, efter den avgående 
koncernchefen Lars Thunell. 

Viktiga händelser under året

Ledarskifte under framgångsrikt år
Goda marknadsförhållanden, volymökningar och ökade kundaktiviteter ledde till det 

 högsta resultatet någonsin för SEB. Strävan att få ut bättre synergieffekter mellan koncer-

nens olika delar fortsatte. Under året var det byte på såväl ordförande- som VD-posten.

2005 i sammandrag

Nyckeltal Utdelning
Per SEB-aktie, kronor
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2005 2004

Räntabilitet på eget kapital, % 15,8 14,7

Räntabilitet på eget kapital exkl engångskostnader, % 17,0 14,7

Nettoresultat per aktie före utspädning, kronor1) 12:58 10:83

K/I-tal 0,65 0,65

Kreditförlustnivå, % 0,11 0,10

Kapitaltäckningsgrad, % 10,83 10,29

Primärkapitalrelation, % 7,53 7,76

Antal befattningar, medeltal 18 948 17 772

Antal e-banking-kunder, tusental 2 233 1 953

Förvaltat kapital, miljarder kronor 1 118 886

Balansomslutning, miljarder kronor 1 890 1 607

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

Utdelningen föreslås till 4:75 kronor för 2005.



Annika Falkengren
Verkställande direktör och koncernchef

Välkommen till SEB:s årsöversikt!

Här får du en sammanfattning om oss och vad vi erbjuder våra 

 kunder. SEB, som under 2006 firar sitt 150-årsjubileum, har alltid 

följt med sina stora företagskunder ut i världen. Idag kan vi ge en 

väl utbyggd service i ett tiotal länder i norra Europa. Det är här, på 

de lokala marknaderna, som det personliga mötet sker. Vårt mål är 

att alltid finnas till hands, i varje skede i livet och i varje fas av ett 

företags utveckling. Vi vill helt enkelt vara en aktiv partner och helst 

ligga ett steg före så att vi alltid kan möta kundernas behov av 

finansiella lösningar idag och i morgon.

På följande sidor möter du några av 

mina medarbetare som berättar om vad 

de gör för att underlätta vardagen för 

SEB:s kunder. Du finner också en 

förkortad version av redovisningen 

för verksamhetsåret 2005.
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200 miljoner kundmöten per år
SEB-koncernen betjänar idag över fem miljoner privatkunder och cirka 400 000 företags-

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

Så har vi till exempel numera fler bankkunder i Baltikum än i Sverige. 

Vi vill erbjuda en individuell, aktiv och utvecklande bankrelation 
närhelst och varhelst kunden önskar. Det innebär bland annat att 
vi skräddarsyr lösningar genom att kombinera produkter och 
tjänster för att möta olika kunders behov. SEB står för proak ti-
vitet, kompetens och lyhördhet för kundens individuella behov. 

Kunderna kan hålla kontakt med banken via bankkontor, 
Internet och personlig telefon service 24 timmar om dygnet. Totalt 
sker närmare 200 miljoner kundmöten per år i SEB-koncernen, 
varav en tredjedel via internet. 

Ökad kundnöjdhet i centrum
För att förverkliga den uppsatta visionen – att vara den ledande 
nordeuropeiska banken när det gäller kundnöjdhet och lönsam-
het – strävar SEB efter att förbättra servicen och öka aktivitets-
nivån mot kunderna.

Inom företagssektorn har SEB sedan länge en ledande position 
som bank för storföretag och finansiella institutioner i Sverige, i 
flera fall med 100-åriga relationer. Under senare år har vi stärkt 
vår ställning på storföretagsmarknaderna i övriga Norden och 
Tyskland.

På marknaden för mindre och medelstora företag har vi en 
stor och växande kundbas i Sverige och Baltikum. I övriga Nor-
den och Tyskland har vi ambitioner att satsa mer på dessa kund-
grupper.

När det gäller privatmarknaden i Sverige har SEB en ledande 
position bland finansiellt aktiva personer och inom områden som 
förmögenhetsförvaltning, fonder och fondförsäkringar. Vi har 
också en omfattande verksamhet på privatmarknaderna i 
 Baltikum, där vi har en stark ställning, samt inom vissa nischer – 
exempelvis kapitalförvaltning, kort och livförsäkringar – i övriga 
Norden. 

Antal kontor 1997–2005
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Antal användare av bankens internettjänster
Utveckling 1996–2005  

I dag använder 2,3 miljoner privatpersoner och mindre företag SEB:s 
internetbanker i sex länder. Därutöver erbjuder koncernen special-
tjänster som exempelvis valuta- och räntehandel via internet, främst 
till större företag.

Våra kunder

Efter en neddragning av antalet kontor i slutet av 1990-talet 
har banken nära nog tredubblat sitt kontorsnät genom för-
värv av  banker i Tyskland och östra  Europa. Under det kom-
mande året planerar banken att öppna ett 40-tal nya kontor, 
främst i  östra Europa men också i Norden.
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SEB:s kunder
Stora företag och institutioner
SEB är finansiell partner till mer än 500 internatio-
nella och stora företag med verksamheter i Norden, 
Tyskland och Baltikum. SEB har globalt även cirka 
700 banker och drygt 200 större  institutioner som 
kunder.

Under 2005 svarade stora företag och 
 institutioner för 40 procent av SEB:s intäkter.

Mindre och medelstora företag
 SEB har cirka 400 000 mindre och medelstora 
 företagskunder, främst i Norden och Baltikum. 
 Dessa företag kan utnyttja det kunnande och den 
kompetens SEB byggt upp i samarbete med stor-
företagen, anpassade till de mindre före tagens 
 behov.

Under 2005 svarade mindre och medelstora 
 företagskunder för 25 procent av SEB:s intäkter.

Privatpersoner
SEB har idag förtroendet att bistå drygt fem miljoner 
privatpersoner med lösningar för deras  vardags -
ekonomi, lån och  placeringar.

Under 2005 svarade privatkunderna för 35 pro-
cent av SEB:s intäkter.

Våra kunder
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Siffrorna inkluderar Eurocard 
i Norge (från december 
2002) och Eurocard i 
Danmark (från augusti 2004).

Elektronisk valutahandel 
svarade för närmare 70 
procent av SEB:s valuta-
handel under 2005.

SEB:s ranking 2005 – exempel

Område Rank Organisation/Tidskrift etc

Bästa bank på cash management i Norden 1 Euromoney, TMI
Bästa bank på cash management i Baltikum 1 Euromoney
Bästa bank på elektronisk 
  cash management globalt 1 Euromoney
Bästa kommersiella bank för fastighets-
  sektorn i Norden och Baltikum 1 Euromoney Real Estate Awards
Bästa bank på finansiell service för 
  fastighetssektorn globalt 4 Euromoney Real Estate Awards
Bästa bank på global handel i den 
  Nordiska/Nordeuropeiska regionen 1 Institutional Investor
Bästa analysfirma i Norden 1 Extel Survey, Thomson Financial
Bäst på aktieanalys i Nordiska länder 1 Institutional Investor
Bästa corporate finance-firma i Sverige, 
  Finland, Norge, Danmark 1 Prospera
Bästa aktiefonder i Europa 2 Morningstar
Bästa kapitalförvaltare i Sverige 1 Prospera
Bästa fondbolag i Sverige 2 Prospera
Bästa agentbank i Norden 1 Global Custodian
Bästa banken för investerartjänster 
  i Norden och Baltikum 1 Euromoney
Bästa bank i Lettland 1 Euromoney
Bästa bank i Litauen 1 Euromoney
Bästa private bank i Sverige 1 Euromoney
Bästa kreditkortsutgivare i Norden 1 Cards International
Årets affärsbank i Sverige 2 Affärsvärlden
Bästa livförsäkringsbolag i Sverige 1 Sveriges Försäkringsmäklares Förening
Bästa risk manager i Norden 1 TMI
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Våra erbjudanden – stora företag och institutioner

Global partner till de stora företagen

Cash management
SEB kan hjälpa kunderna att förbättra kvaliteten i 
 deras  arbete med allt från enkla in- eller utbetalningar 
samt  förvaltning av överskottsmedel via en cash pool, 
till framtagandet av beslutsunderlag och tjänster för 
bolagens kortfristiga krediter. En stor del av vår fram-
gång bygger på förmågan att kommunicera elektro-
niskt med våra kunder samt med deras ekonomi- och 
affärs system.

SEB är finansiell partner till mer än 500 stora internationella företag och institutioner, 

baserade främst i Norden och Tyskland. SEB har globalt även cirka 700 banker och drygt 

200 större institutioner som kunder. 

Värdepappersförvaring
SEB arbetar med att förenkla, säkra och effekti-
visera de processer som är kopplade till stora inne-
hav och förvaring av värdepapper. Samtidigt gäller 
det att optimera kundernas tillgång till affärskritisk 
 information – att  skapa en gedigen bas för kloka 
 investeringsbeslut.

Valuta- och värdepappershandel 
SEB:s erbjudande inom kundhandel är komplett. 
För att på att bästa sätt möta våra kunders behov 
av  integrerade  finansiella tjänster har vi samlat allt 
som rör aktie-, ränte-, skuld- och valutaverksamhet 
– samt till hörande analys – på ett och samma ställe 
i koncernen. Två tredjedelar av  valutatrans aktion -
erna hanteras  elektroniskt.

2003

2004

2005 4 200 miljarder kr

2 794 miljarder kr

2 394 miljarder kr

Värdepappersförvaring

■   No 1 in Cash Manage-
ment in Nordic & Baltics

■   Best Nordic Bank in 
FX trading
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Våra erbjudanden – stora företag och institutioner

Specialfinansiering
Vi hjälper våra kunder med komplexa, ana-
lys- och  dokumentationsintensiva finansie-
ringar – ofta riktade till  speciella branscher. 
Vårt erbjudande byggs på en djup kunskap 
om olika industrisektorer samt kundernas 
verksamheter och processer. Därmed har 
vi förutsättningar att göra välgrundade risk-
bedömningar och på så sätt  erbjuda kon-
kurrenskraftiga finansieringslösningar.

Försäkringstjänster
Genom olika svenska och utländska försäkringslösningar  och tillhörande 
tjänster kan SEB tillgodose företagens behov när det gäller exempelvis 
tjänstepensioner och förmåner till anställda. Vi erbjuder även försäkrings-
lösningar för att före tagen ska kunna minska sjukfrånvaron och  reducera 
kostnader som är förenade med den. En annan tjänst är administration av 
pensionsstiftelser, där vi är  ledande på den svenska marknaden.

Rådgivning och finansiering 
inom fastighetssektorn
Fastighetsmarknaden växer och blir allt 
mer  internationell. Specialiseringen inom 
 branschen tilltar, vilket ökar efterfrågan på 
 sofistikerade och skräddarsydda bank-, 
råd givnings- och finansieringstjänster.

Kapitalförvaltning
Företagsanpassad kapitalförvaltning är 
en skräddarsydd tjänst som riktar sig till 
företag och finansiella  institutioner som 
har placeringsbara medel. Förvaltningen 
kan ske på antingen diskretionär  eller 
rådgivande  basis och placeringshorison-
ten bör vara minst ett år. Vår ambition är 
att ge bästa möjliga avkastning i förhål-
lande till den risk kunden väljer.

Rådgivning inom 
corporate finance
SEB erbjuder en omfattande råd-
givningsverksamhet kopplad till 
företagsförvärv, försäljningar och 
fusioner samt aktieemissions- 
och noteringsverksamhet.

2003

2004

2005 615 miljarder kr

487 miljarder kr

452 miljarder kr

Institutionell kapitalförvaltning
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2005 var året då affärs-
aktiviteten tog fart på nytt

– Tiden hade egentligen varit inne sedan länge. Företagen hade 
stått starkt rustade, med låg belåning och välfyllda kassor. Men 
sent i våras ändrades stämningen på marknaden och affär er na 
tog fart, konstaterar Magnus Carlsson, chef för division SEB 
 Merchant Banking, och tillägger att det var första gången efter 
IT-kollapsen som aktiviteten bland kund företagen har varit 
 riktigt hög.

Hans kollega Liselotte Hjorth, chef för Commercial Real 
 Estate, nickar instämmande. Även inom fastighetsmarknaden 
har det rått en livlig aktivitet. Den nordiska fastighetsmarknaden 
har varit i fokus under en längre tid och under 2005 har även 
intresset för den tyska marknaden skjutit fart.

– När den särskilda satsningen mot fastighetskunder inled-
des hösten 2004 var syftet att kraftsamla genom att föra samman 
verksamheterna i Sverige och Tyskland till ett gemensamt kom-
petenscentrum för att ytterligare förbättra servicen till våra kun-
der, berättar Liselotte Hjorth, och fortsätter:

– Kunderna uppskattar vår breda kompetens och förmåga 
att finna flexibla lösningar. Att SEB kan erbjuda hela produkt-
paletten, både som stark fastighetsbank och välsorterad univer-
salbank, upplevs som en styrka. Under 2005 har vi etablerat oss i 
Finland och Norge. I Norge har vi tillsammans med SEB Enskilda 
genererat årets största corporate finance-affär på fastighets om-

rådet. Samtidigt som vi ökar volymen nya affärer arbetar vi med 
att effektivisera kapitalutnyttjandet framför allt i Tyskland.

Just förmågan att skapa ökat kundvärde genom samverkan 
med andra delar av SEB-koncernen är viktigt betonar alla del-
tagarna i samtalet, inte minst Fredrik Boheman, chef för SEB i 
Tyskland. Han understryker att det skulle ha varit omöjligt att 
etablera affärsbanksverksamheten i Tyskland utan den totala 
integrationen med organisationen i Sverige.

– Nu börjar vi på allvar se effekterna av vår affärsbankssats-
ning. Tyska företag visar ett stort intresse för SEB; de allra största 
framgångarna har vi haft hos familjeägda företag med internatio-
nell inriktning. De sätter stort värde på vår långsiktighet i relatio-
nerna, men också på snabbheten och flexibiliteten.

Även bankens 150-åriga historia och långa tradition som 
affärsbank, spelar en viktig roll för många företagskunder, tilläg-
ger Fredrik Boheman. Han konstaterar att SEB nu är redo att axla 
rollen som husbank för ännu större företag i Tyskland, vilket 
 kräver en förmåga att leverera mer skräddarsydda lösningar.

Liksom sina kolleger, Liselotte och Magnus, ser Fredrik med 
tillförsikt på 2006. Alla tre förväntar sig ett år med hög affärs-
aktivitet. De är redo att öka service nivån, och därmed även 
kundvärdet, ytterli gare.

Under senvåren 2005 var det någonting som hände. Det var som om fördämningarna 

släppte och nordiska storföretag kom igång på allvar med förvärv och andra strukturaffärer.

Våra erbjudanden – stora företag och institutioner   

Magnus Carlsson, Liselotte Hjorth och Fredrik Boheman
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Positiv utveckling på finansmarknaden och hög aktivitet bland de institutionella kunderna 

har kännetecknat 2005, liksom ett aktivt arbete för att ytterligare öka samordningen av 

bankens olika delar. Allt i syfte att utvecklas mot en än mer kundorienterad och  värde -

skapande organisation.

Samverkan öppnar nya möjligheter

Ett sådant viktigt steg är integrationen av investmentbanken 
Enskilda i SEB Merchant Banking, ett samgående som redan har 
haft en rad positiva effekter. Inte minst de stora finansiella insti-
tutionerna efterfrågar breda helhetslösningar som innefattar en 
lång rad specialisttjänster som tillhandahålls av olika delar av 
banken. Ju närmare dessa samarbetar desto bättre kan man till-
mötesgå kundernas förväntningar.

Det ökade korsutnyttjandet av specialistkompetenserna 
inom banken är en av anledningarna till SEB:s stora framgångar 
hos de institutionella kunderna under det gångna året. SEB har 
topprankats av kunder i en rad olika oberoende undersökningar 
avseende alla verksamhetsdelar. Harry Klagsbrun, chef för Asset 
Management, Anders Johnsson, chef för Trading & Capital Mar-
kets, och John Abrahamson, Enskildas Corporate Finance-chef, 
pekar alla tre på kvalitet i de personliga relationerna, förståelse 
för kundens behov och hög nivå på den strategiska rådgivningen 
som viktiga faktorer bakom den positiva betygssättningen.

John Abrahamson menar att en annan betydelsefull förkla-
ring till kundernas uppskattning är att SEB stod redo inför förra 
årets efterfrågeökning med en intakt organisation av erfarna 
seniorrådgivare.

– Många års samarbete med kvalificerade, internationellt 
verksamma kunder har byggt upp en kompetens som gör att vi 

kan matcha de riktigt stora globala bankerna i de flesta affärer, 
säger han, och Anders Johnsson fyller i:

– Kraven skärps hela tiden och utvecklingen går mot allt fler 
skräddarsydda lösningar. Vi ser en tydlig trend där kunderna 
efterfrågar kvalificerad rådgivning i större utsträckning. För att 
kunna tillföra riktigt mervärde måste vi bland annat förstå våra 
kunders balansräkningar in i minsta detalj, så att vi mer proaktivt 
kan göra avancerade riskbedömningar och hedgingstrategier.

Harry Klagsbrun pekar på potentialen i det ökade samarbetet 
mellan Asset Management och Trading & Capital Markets kring 
de tjänster och produkter som ligger i gränslandet mellan de två 
områdena, till exempel på skuldsidan.

– Det är inte någon överdrift att säga att hela vår affär drivs i 
en långtgående samverkan med SEB:s olika verksamhetsområ-
den. Faktum är att vi arbetar ihop med nästan hela banken, både 
när det gäller leverans av produkter och tjänster till vår egen 
organisation, samt för marknadsföring och försäljning, konsta-
terar han.

Under 2006 kommer det proaktiva kundarbetet att intensifi-
eras ytterligare, samtidigt som banken kommer att stärka när-
varon på de institutionella marknaderna i Norge, Finland och 
Danmark, liksom i Tyskland.

Anders Johnsson, Harry Klagsbrun och John Abrahamson.
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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 anpassat till de mindre 

 företagens behov. Därutöver har de tillgång till ett stort antal tjänster som riktar sig mer 

specifikt till mindre företag – och företagare.

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. 

Leasing
SEB:s mindre och medelstora företagskunder 
har tillgång till tjänster som frigör kapital och 
skapar utrymme för tillväxt och förbättrad lik-
viditet via leasing, avbetalning och factoring.

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. 
Förfallodags bevakning ingår.

Våra erbjudanden – mindre och medelstora företag

Internetkontoret för företag
Med företagets ekonomi samlad på ett ställe 
tar det endast några ögonblick att få över-
blick över exempelvis konton, betalningar, 
fonder, lån och aktieinnehav.

Internetkontoret är öppet dygnet runt, alla 
dagar året om, och lika tryggt som ett vanligt 
bankkontor. Här finns även företagsråd givare 
tillgängliga på telefon.

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

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. 
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Samlad kompetens skapar 
konkurrenskraftiga erbjudanden

Medan Bo Magnusson, chef för SEB Nordic Retail & Private 
 Banking, verkar i Sverige, med gamla småföretagartraditioner, 
ser Mats Kjærs vardag, som chef för Eastern European Banking, 
annorlunda ut.

– Alla små och medelstora företag i Estland, Lettland och 
Litauen har startats efter självständigheten och är yngre än 15 år. 
Därför är det i första hand betaltjänster, inlåning och utlåning 
som efterfrågas, konstaterar Mats Kjær och fortsätter:

– Först nu börjar företagen nå en storlek och mognadsgrad då 
de har behov av mer kvalificerade tjänster som till exempel cash 
management och syndikerade lån.

I takt med växande efterfrågan förstärker SEB sin kompetens 
och bygger ut rådgivningsresurserna. I det arbetet har kompe-
tensöverföring från andra delar av koncernen en viktig roll. Inte 
minst inom Merchant Banking finns mycket av de kvalificerade 
kunskaper som tillväxtföretagen i Baltikum behöver.

Bo Magnusson nickar instämmande och konstaterar även 
han att samarbetet mellan bankens olika delar blir allt viktigare 
för att kunna erbjuda kunderna de bästa lösningarna.

– För de mindre företagen är det ofta viktigast att bankens 

tjänster är billiga och enkla att använda. Men samtidigt behöver 
man också en ”ifall att”-bank, för att inte stå oförberedd att klara 
av mer komplexa affärer, säger Bo Magnusson och exemplifierar 
med ett medelstort företag i övre Norrland som nyligen flyttat 
alla sina affärer till SEB.

– Jag tror att det var två faktorer som övertygade företaget 
om SEB:s fördelar. Vårt engagemang som visade att vi verkligen 
är angelägna om att just det här företaget ska vara kund i ban-
ken. Det andra var att vi kunde visa upp en större kompetens-
bredd än konkurrenterna, och det kunde vi göra genom att 
använda alla delar av banken.

Men trots att Bo Magnusson är stolt över bankens framgångar 
hos de mindre och medelstora företagen, förstärker nu SEB posi-
tionen som Sveriges företagarbank genom att rekrytera ytterligare 
ett antal företagsspecialister till bankkontoren runt om i Sverige.

– Den stora utmaningen inför framtiden, säger han, är att 
göra fler av bankens kvalificerade tjänster tillgängliga på ett 
enkelt sätt och – framför allt – att få fler och fler företag och före-
tagare att känna att SEB är deras naturliga bankval.

De ansvarar båda för tjänster riktade mot små och medelstora företag och de är båda 

 övertygade om att en nära samverkan med övriga delar av banken skapar konkurrens-

kraftiga erbjudanden. Ändå är det mycket som skiljer Mats Kjær och Bo Magnusson åt.

Mats Kjær och Bo Magnusson
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En komplett bank för privatpersoner

Våra erbjudanden – privatpersoner

SEB har idag förtroendet att bistå drygt 5 miljoner privatpersoner med 

lösningar för deras vardagsekonomi och lång sik tiga sparande. Kund-

erbjudandena omfattar allt från bolån och finansiering av bil eller båt 

till olika typer av sparande, exempelvis  fonder och fond försäkringar, 

förmögenhetsförvaltning och pensionslösningar samt betaltjänster 

i form av till exempel kort. 

Sparande i fonder 
SEB har förvaltat kapital åt privatpersoner i 
Sverige sedan mitten av 1800-talet. I dag är SEB 
ett av de större fond bolagen i norra Europa med 
ett 200-tal 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 till-
baka 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 
 pensions- och placeringslösningar såsom 
fondförsäkring, garantiförsäkring, traditionell 
för säkring, kapitalförsäkring och kapitalpen-
sion. I Sverige erbjuds  kunderna dess utom 
ett brett utbud av produkter som komple-
ment till den  offentliga välfärden, exempelvis 
sjuk- och sjukvårdsförsäkring, livförsäkring, 
trygghetsboende och bolåneförsäkring.

I Tyskland tillhandahåller SEB försäkringar från 
andra aktörer.

39 IntesaBci 75 2,713
40 Santander 164 2,640
41 Sanpaolo Imi 152 2,602

Fund Groups with at least 70 rated funds    

Rank Fund Group

Number 
of rated 

funds

Average 
Morningstar 

RatingTM

1 Fidelity 115 3,568
2 Union Investment 138 3,345
3 SEB 145 3,291  
4 JP Morgan Fleming 117 3,267
5 AGF 112 3,246
6 DWS 283 3,196

2003

2004

2005 503 miljarder kr

399 miljarder kr

370 miljarder kr

Kapitalförvaltning, privatkunder

2003

2004

2005 35 miljarder kr

27 miljarder kr

24 miljarder kr

Försäkrings- och pensionssparande
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Våra erbjudanden – privatpersoner

Kort
Ett bekvämt sätt att betala exempelvis  inköp och 
 resor erbjuder SEB:s kort – Visa, Eurocard, Master-
Card 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.

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.

Internettjänster och telefon-
service dygnet runt
För den som vill sköta sina bankärenden hemma vid 
datorn eller på resa är SEB:s internetbanker  alltid 
öppna. 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 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, bostads-
rätter och fritidshus, har vuxit kraftigt under 
 senare år, framför allt i Sverige och Baltikum.

Private banking 
Mer krävande privatkunder i SEB har tillgång till en egen rådgivare som 
 hjälper till med allt från skatterådgivning och deklarationshjälp till kapital-
förvaltning med en längre placeringshorisont. Kunder som vill göra  kortare 
placeringar kan få hjälp av en ”egen” aktie mäklare. SEB:s private banking-
tjänster tillhandahålls, förutom i Sverige och övriga Norden, till skandinaver 
 bosatta utomlands via filialer i Luxemburg, London,  Zürich och Singapore 
samt  representantkontor i Marbella, Nice och Genève. 

Bolån, privatkunder

2003

2004

2005 469 miljarder kr

400 miljarder kr

341 miljarder kr
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God utveckling för fondsparare

– SEB Fonders position på marknaden är en tydlig effekt av att vi 
kan erbjuda ett allt starkare fondutbud med bra avkastning och 
rating. Det är ett resultat av ett intensivt arbete som gjorts för att 
förädla vårt fondutbud. SEB har idag ett av fondmarknadens 
absolut bredaste utbud av såväl egna som externt förvaltade fon-
der, säger Cecilia Lager, chef SEB Fonder.

Intresset för fonder var starkt under 2005. Enbart i Sverige 
nettosparades drygt 83 miljarder kronor i fonder, vilket är den 
högsta siffran någonsin bortsett från 2000 då fyra års premier till 
premiepensionen placerades. Intresset för aktiefonder var högre 
än föregående år medan viljan att investera i räntefonder sjönk 
något.

 – En del av förklaringen är givetvis att benägenheten att spa-
ra ökar när aktiemarknaderna stiger. Många kunder har valt att 
investera i fonder med hög risk – och därmed också ökat chansen 
till högre avkastning – i sitt totala fondsparande, berättar Cecilia 

Lager. Som extra krydda i sparportföljen väljer man gärna fonder 
som investerar i Latiname rika, Kina, Indien eller Östeuropa.

Några sådana spänningsmoment i sparandet efterfrågas inte 
i någon större utsträckning av SEB:s kunder på den tyska mark-
naden. De tyska spararna föredrar sedan länge fonder som ger 
en garanterad tillväxt med låg riskprofil. Förutom räntefonder 
växer även intresset för fonder med en konstruktion som liknar 
aktieindexobligationer. Dessa fonder har ett tydligt ”golv” som 
värdet inte kan sjunka under, men värdeutvecklingen kan bli 
större än i en räntefond.

Under 2006 siktar chefen för SEB Asset Management i Tysk-
land, Barbara Knoflach, på att ytterligare vässa SEB:s fonderbju-
dande och på att introducera ett antal nya attraktiva fondkoncept 
på den tyska marknaden.

– Framför allt tror jag mycket på den fond baserad på fastig-
hetsaktier som inom kort öppnas för tyska sparare. Det är en 

sparprodukt där vi förenar SEB:s stora 
aktiekunnande med vårt dokumenterade 
know-how inom fastighetsmarknaden, 
säger Barbara Knoflach, som även lyfter 
fram SEB:s hedgefonder och en lågriskfond 
baserad på företagsobliga tioner.

Även Cecilia Lager förväntar sig ökad 
efterfrågan på såväl lågrisk-hedgefonder 
som räntefonder, i takt med att räntorna 
vänder uppåt igen. Hon kan också skönja 
en utveckling där kunderna successivt blir 
mindre ”Sverigetunga”.

– Trenden går helt klart mot ett ökat 
sparande i Europa- och globalfonder, på 
bekostnad av generella Sverigefonder. Men 
även för mer specialiserade fonder med 
fokus på Sverige, till exempel små-
bolagsfonder, ser vi en klar tillväxt.

– Det viktigaste, säger Cecilia Lager 
med eftertryck, är att kunderna är kunniga 
och välinformerade och inte lägger alla ägg 
i en korg, utan sprider sina risker över flera 
olika sparformer. Där har vi på SEB en stor 
fördel genom att vi kan erbjuda våra kun-
der kvalificerad rådgivning och tillgång till 
bankens samlade produkt utbud.

Våra erbjudanden – privatpersoner

En ranking gjord av analytikerföretaget Morningstar visar att SEB är den näst 

bästa förvaltaren av aktiefonder i Europa. För aktie- och räntefonder placerade 

SEB sig på tredje plats. 

Cecilia Lager och Barbara Knoflach
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Under året har SEB Trygg Liv fokuserat på att möta en ökad 
efterfrågan på fondförsäkringar, en inriktning som varit fram-
gångsrik och som kommer att dominera även framöver.

– Vi är också glada över att våra satsningar på förbättrad ser-
vice och leverans gett resultat i form av fortsatt förbättrad kund-
nöjdhet. Det arbetet kommer att intensifieras ytterligare och jag 
är övertygad om att nöjda kunder är nyckeln till framgång när 
konkurrensen skärps ännu mer de närmaste åren, exempelvis 
genom ökad flytträtt för fondförsäkringssparare, säger Anders 
Mossberg, chef för SEB Trygg Liv.

Som exempel på åtgärder som genomförts under året för att 
bättre tillmötesgå kundernas krav, nämner Anders Mossberg 
bättre leveranstider, förenklade rutiner vid fondbyte och ett helt 
nytt och mer lättillgängligt försäkringsbesked. 

Även samarbetet med övriga delar av SEB-koncernen i syfte 
att erbjuda kunderna mer kompletta lösningar, har fortsatt att 
stärkas under året. Men medan bankens stora kontorsnät i Sveri-
ge är en viktig kanal för att kunna erbjuda SEB:s kunder livför-

säkringslösningar, är situationen den omvända i Danmark. Där 
dominerar försäkringsverksamheten med kontor på de stora 
huvudorterna.

– Samtidigt som den danska livförsäkringsmarknaden befin-
ner sig i en intensiv utvecklingsfas, kommer vi nu successivt att 
addera banktjänster till vårt nuvarande erbjudande för att förse 
våra 300 000 kunder med rådgivning och ett bredare tjänsteut-
bud, berättar Per Klitgård, chef för den danska livförsäkrings-
verksamheten SEB Pension. 

I de baltiska länderna har kundernas efterfrågan på långsik-
tigt privat pensionssparande ökat kraftigt. Under 2005 har SEB 
dessutom stärkt sitt kunderbjudande genom förvärvet av Balta 
Life, som är marknadsledare inom livförsäkring i Lettland.

– Premieintäkterna har ökat mycket kraftigt i Estland, Lett-
land och Litauen under de senaste åren. Grovt räknat kan man 
säga att premieintäkterna ökar med 50 procent varje år, konsta-
terar Anders Mossberg.

2005 var ett år då kunderna fick se sparkapitalet växa rejält, konstaterar Anders Mossberg 

och Per Klitgård när de möts för att diskutera de positiva utmaningar som ligger  framför 

dem inom SEB:s livförsäkringsrörelse.

Snabbhet och service – 
nyckeln till nöjda kunder

Per Klitgård och Anders Mossberg
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Många utmaningar väntar under 2006 

Allt mer nöjda kunder, stark tillväxt och nya, attraktiva tjänster 
och produkter. Inte undra på att det genomgående är glada 
miner när ett antal företrädare för SEB:s privatkundsverksamhet 
summerar 2005 och blickar framåt.

– Vi har gjort bra affärer för våra kunders räkning och natur-
ligtvis haft god draghjälp av den goda marknadsutvecklingen, 
sammanfattar Ulf Peterson, chef för SEB Private Banking, och 
konstaterar att det gångna året innebar en rejäl värdetillväxt för 
de flesta av kunderna. Dessutom utsågs vi till bästa private bank 
i Sverige av Euromoney.

Även Synnöve Trygg, chef för SEB Kort, kan blicka tillbaka 
mot ett tillväxtår med fortsatt ökad kortanvändning. Alla typer 
av kort växer i popularitet, men allra mest ökar kort kopplade till 
privatpersoners lönekonton. Kortanvändningen drivs också på 
av den expanderande handeln via nätet, där betalkort är de van-
ligaste betalmedlen.

– Allra mest glädjande är att alla kundundersökningar visar på 
en stor uppskattning av korttjänsterna och vår höga service nivå. 
Eurocard utsågs till årets affärskort i Sverige, samtidigt som vi 
toppar kundmätningarna inom alla discipliner i Danmark. I 
 Finland vann SEB Kort klassen bästa service i finansbranschen 
och i Norge har vi ytterligare befäst ställningarna på företags-
marknaden med Eurocard och Diners Club, säger Synnöve Trygg 
och tillägger med en viss stolthet att SEB dessutom fick motta 
utmärkelsen ”Bästa kreditkortsföretag i Norden 2005”.

I Estland, Lettland och Litauen har kortanvändningen snabbt 
nått en hög nivå. När chefen för SEB i Estland, Mart Altvee, sum-
merar 2005 är det framför allt den ökade efterfrågan på bostads-
lån han vill betona.

– De senaste tre åren har bostadsbyggandet tagit fart i Est-
land, efter ett långt uppehåll från självständigheten och framåt. 
Behovet av nya, moderna bostäder växer och i takt med att nya 
villor och flerfamiljshus står färdiga, växer också behoven av 
bolån.

Den estniska ekonomin befinner sig i stark utveckling och på 
lite sikt förutspår Mart Altvee en betydande tillväxt inom flera 
olika sparandeformer. Men först om några år kommer efterfrå-
gan på dessa produkter att ta fart, tror han.

Utvecklingen i Tyskland under 2005 skiljer sig markant från 
den i Norden och Baltikum. För trots framgångarna för export-
industrin, har den tyska hemmamarknaden ännu inte tagit fart. 
De senaste årens politiska beslut har medfört att behovet av 
 personligt ekonomiskt ansvarstagande ökat och Peter Buschbeck, 
chef för den tyska privatkundmarknaden, menar att olika former 
av långsiktigt sparande innebär en stor tillväxtmöjlighet för SEB.

Under 2006 förväntar sig Peter Buschbeck en ökad efterfrå-
gan på bassparprodukter i kombination med försäkringsproduk-
ter och mer avancerade finansiella investeringar. SEB i Tyskland 
har redan höjt aktivitetsnivån med fokus på att öka antalet kund-
möten.

– Vi kommer att ytterligare bredda kompetensen inom kon-
torsrörelsen, så att alla kontor kan erbjuda bolån och försäkrin-
gar. Men för att komplettera SEB:s 175 kontor i Tyskland, etable-
rar vi nu även en mobil säljstyrka, med kvalificerade rådgivare 
inom framför allt försäkring och kapitalförvaltning.

För SEB Kort är de stora utmaningarna 2006 att utveckla 
korttjänsterna och göra dem mer användarvänliga. Som exempel 
nämner Synnöve Trygg framtagandet av en säkerhetskod med 
certifikat i syfte att göra näthandeln tryggare och minska den 
tveksamhet som många känner inför att göra sina inköp via 
internet.

 

Våra erbjudanden – privatpersoner

Med allt från sparkonton, betaltjänster, bostadslån och korttjänster, till kvalificerad 

 rådgivning inom private banking, kan SEB erbjuda sina privatkunder en stor bredd av 

 produkter och tjänster på alla de marknader där banken är verksam.

Peter Buschbeck
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Ulf Peterson på Private Banking tror på ett fortsatt ökat behov av 
kvalificerad rådgivning. Komplexiteten inom de finansiella 
marknaderna och skattesystemen tilltar, samtidigt som kunderna 
har allt mindre tid att själva sätta sig in i regelverk och förutsätt-
ningar.

SEB, med sina långa traditioner av kapitalförvaltning, har en 
självklar roll som rådgivare, menar Ulf Peterson, och fortsätter:

 – Såväl i tider av kraftig börsuppgång som i nedgång, är det vik-
tigt att ställa sig frågan vad pengarna ska användas till och vilka 
risker man därmed är beredd att ta. Sedan fattas beslutet om hur 
pengarna ska placeras.

– Först de långsiktiga målen, därefter val av risknivå och 
 placeringsform. Den principen får vi aldrig glömma bort!

Mart Altvee, Synnöve Trygg och Ulf Peterson.

Våra erbjudanden – privatpersoner
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– Våra värderingar ska genomsyra hela organisationen, och alla 
medarbetare ska känna till dem och leva efter dem, säger Anders 
Öhman, SEB-koncernens personalchef.

Nyckelorden är engagemang, kontinuitet, ömsesidig respekt och 
professionalism:

Varje medarbetare ska kunna stå bakom dessa ord, känna sig 
stolt över SEB och vara ambassadör för hela företaget gentemot 
våra kunder.

Medarbetare som trivs och är stimulerade åstadkommer bätt-
re resultat. SEB skapar förutsättningarna bland annat genom att 
satsa på kompetens- och ledarskapsutveckling, goda karriärmöj-
ligheter, genomarbetade ersättningsprogram och satsningar på 
jämställdhet, mångfald och god arbetsmiljö. I takt med SEB:s 
expansion är det avgörande att kunna anpassa förutsättningarna 
för medarbetare i många olika länder och att attrahera nya med-

arbetare. SEB vill erbjuda lika möjligheter och lika rättigheter 
för alla medarbetare oberoende av kön, nationellt eller etniskt 
ursprung, ålder, sexuell läggning eller trosbekännelse.

– Vi lägger till exempel stor vikt vid det goda ledarskapet, 
och vi har kommit långt vad gäller gemensamma ledarskaps-
program, säger Anders Öhman. Vi har en gemensam syn på hur 
en chef inom SEB ska förhålla sig och agera, men samtidigt 
anpassas självklart rollen efter de lokala förutsättningarna. 

Under 2005 investerade SEB totalt 250 miljoner kronor (241) 
i kompetens- och ledarskapsutveckling. Totalt deltog 14 400 
(10 500) anställda, varav 1 000 (800) ledare, i koncernens olika 
interna och externa utbildningsprogram. Den interna utbildning-
en omfattar allt från kurser i yrkeskompetens till koncernens eget 
managementprogram Wallenberginstitutet. SEB har också sam-
arbete med ett antal ledande managementinstitut i Sverige, 
 England, Schweiz och USA.

För att säkerställa en långsiktig successionsplan till viktiga 
ledarpositioner i banken har SEB även under 2005 genomfört sin 
årliga så kallade Top Management Review. Ytterligare ett syfte 
med processen är att stimulera mångfalden och rörligheten inom 
SEB.

För att alla medarbetare ska kunna verka som SEB-ambassa-
dörer gentemot kunderna, lanserades under 2005 utbildnings-
programmet SEB License. Utbildningen är obligatorisk för alla, 
oavsett nivå, och ökar kunskapen om SEB:s produkter och det 
egna företaget. 

– Vi är övertygade om att en av SEB:s viktigaste framgångs-
faktorer är vår förmåga att erbjuda våra kunder hela utbudet av 
våra produkter och tjänster, oavsett när, hur och var vi möter 
dem, säger Anders Öhman.

– SEB Licence förenar medarbetarna, och vi får också en möj-
lighet att identifiera nya produktbehov – helt enkelt bli bättre 
SEB ambassadörer.

Jämlikhet och mångfald
SEB strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män, 
med minst 40 procent kvinnor på varje nivå. För att lyckas med 
detta har SEB till exempel som målsättning att båda könen ska 
vara representerade bland de tre huvudkandidaterna vid varje 
chefstillsättning. SEB vill också öka jämställdheten genom exem-
pelvis mentorprogram och hem- och familjeservice för anställda 
med barn under åtta år och för högre chefer. 

Under 2005 var 37 (38) procent av samtliga chefer i koncer-
nen kvinnor. Högst var andelen i Baltikum med 43 procent. I 
Sverige var 38 procent (39) av samtliga chefer kvinnor. För 
grupp- och kundtjänstchefer var andelen 50 procent och för 

Motiverade medarbetare 
ger nöjdare kunder
Att arbeta på SEB innebär att verka i en miljö i ständig utveckling. Av våra 20 000 

medarbetare arbetar mer än hälften idag utanför Sverige. Vi lägger stor vikt vid att 

ena medarbetarna kring gemensamma mål och värderingar.

SEB:s medarbetare

Högskola <3 år 11%

Förgymnasial 11%
Annan/Ospecificerad 7%

Gymnasial 34%

Högskola >3 år 37%
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avdelnings- och kontorschefer 34 procent. På nivåerna däröver 
ligger andelen kvinnor på 22 procent.

– Vad gäller den etniska mångfalden har vi en bit kvar, men 
vi sätter nu mål för att förbättra balansen, säger Anders Öhman. 
Det är viktigt att vi följer med samhällets utveckling så att vi kan 
möta en ny kundstruktur. Detta ska också avspegla sig i våra 
rekryteringsprocesser.

Arbetsmiljö och hälsa
SEB värnar om medarbetarnas hälsa och välbefinnande – friska 
medarbetare ger nöjdare kunder. Arbetet med att begränsa sjuk-
frånvaron sker inte minst förebyggande. I Sverige sker det bland 
annat genom ett grundligt arbete kring arbetsmiljön som ger en 
god överblick över hälsoläget. En annan avgörande faktor är 
ledarskapet, där dialog, tydliga mål och feedback är viktiga 
delar.

SEB:s ambition är att ha en öppen dialog om arbetsmotiva-
tion, ledarskap, arbetsmiljö och koncernens framgång på mark-
naden. För att följa upp medarbetarnas syn på bland annat attity-
den kring ledarskapet i koncernen görs varje år en medarbetar-
undersökning. 93 procent av samtliga anställda deltog i den 
interna attitydundersökning som 2005 genomfördes i hela SEB-
koncernen. Resultaten visar på mycket goda resultat i fråga om 
kvaliteten på ledarskapet inom hela koncernen, och också en 
generellt sett hög arbetsmotivation bland medarbetarna. 

– Vårt resultat för 2005 var till och med över våra uppsatta mål, 
säger Anders Öhman. Vi är mycket nöjda, men det finns som all-
tid möjligheter till förbättring. Det viktiga är att få alla medarbe-
tarna delaktiga i förbättringsarbetet och att sätta nya mål.

Koncernens belöningssystem 
SEB-koncernens ersättningssystem består av fem delar: grund-
lön, kortsiktiga prestationsbaserade ersättningar, långsiktiga pre-
stationsbaserade ersättningar, pensioner och övriga förmåner. 

Grundlönen är individuell och baseras på arbetets svårig-
hetsgrad och individens arbetsinsats, utbildning, erfarenhet och 
kompetens. Lönen ska anpassas till de lokala förhållanden som 
gäller i respektive land.

– Vi har en lång erfarenhet av rörlig del av lönen och vi ser att 
det fungerar, säger Anders Öhman, som betonar vikten av att det 
också kopplas ihop med individuella mål, samt mål i SEB:s 
affärsplan. 

De flesta av SEB:s anställda är berättigade till någon form av 
incitamentsavtal, i allmänhet i form av en rörlig ersättning, som 
baseras på koncernens och enhetens eller individens resultat. 
Under 2005 deltog cirka 500 högre chefer och andra nyckelperso-
ner i SEB:s långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram. 
Pensionsvillkoren varierar från land till land. I Sverige regleras 
pensionsvillkoren i kollektivavtal. Endast ett litet antal personer i 
ledande befattning har villkor som går längre än kollektivavtalet.

Eva Fröberg, Kerstin Lindvall-Duffy, Anders Öhman och Solvei Rhodin inom SEB:s HR-funktion.
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SEB i samhället

SEB – aktiv i samhället

En av bankens viktigaste uppgifter är att fungera som förmedla-
re mellan företag och/eller privatpersoner med överskott på 
kapital och de som har behov av att låna. En annan är att tillhan-
dahålla ett effektivt betalningssystem, vilket är en förutsättning 
för att samhället skall  fungera. En tredje är att hantera finansiella 
risker. Verksamheten bygger på att SEB har kundernas, medar-
betarnas och samhällets långsiktiga förtroende. 

SEB:s policy för samhällsansvar
Ett av SEB:s övergripande mål är att vara en god samhällsmed-
borgare i de länder där koncernen är verksam. SEB skall stå för 
en god etik och öppenhet samt bidra till en hållbar utveckling, 
vilket också är fastslaget i en särskild policy.

SEB är anslutet till FN:s Global Compact och stödjer även 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 

SEB:s prioriterade områden inom Corporate Social 
 Responsibility, CSR
■  Etik och långsiktighet
■ SEB:s roll som långivare
■ SEB:s roll som kapitalförvaltare
■ SEB:s roll som arbetsgivare
■  SEB:s sociala engagemang
■ SEB:s miljöansvar

Etik och långsiktighet
SEB:s verksamhet baseras på förtroende och kontinuitet samt 
långsiktiga relationer med kunderna. Detta förutsätter att SEB 
och dess medarbetare uppfyller högt ställda krav på etiskt hand-
lande och agerar långsiktigt. 

Självfallet följer SEB de lagar och allmänna föreskrifter som 
finns i fråga om banksekretess, behandling av personuppgifter, 
integritetsskydd och informationssäkerhet. Koncernen har där-
utöver ett antal egna regler om etiska frågor.

SEB:s roll som långivare
SEB:s kreditpolitik ger uttryck för koncernens roll och ansvar 
som långivare. SEB strävar efter att öka medvetenheten om den 
indirekta påverkan och det ansvar koncernen via sin kredit-
givning har för miljön och för en hållbar utveckling. Ett särskilt 
avsnitt i kredit politiken betonar SEB:s samhällsansvar utöver de 
i detta sammanhang viktiga frågorna som rör förtroendet för 
kunden, ändamålet med krediten och miljöfrågor. 

Både i samband med kreditbeslut och vid vår årliga uppfölj-
ning bedöms och analyseras faktorer som kan ha en negativ 
inverkan på miljön och andra frågor av betydelse. 

SEB:s roll som kapitalförvaltare
Koncernen erbjuder ett brett utbud av förvaltningsprodukter 
med särskild etisk hänsyn och arbetar aktivt med ägarfrågor.  
Det är också viktigt att de företag vi investerar i har en utarbetad 
etik- och miljöpolicy. 

Som stor förvaltare av sparkapital är det vårt ansvar att  agera 
som aktiv ägare och verka för att företagen får bästa möj liga för-
utsättningar att driva sin verksamhet. 

Under 2005 har SEB Fonder ytterligare stärkt kraven på 
 vilka aktier som får ingå i de etiska portföljerna genom att 
exkludera spelbolag. Branscherna vapen, alkohol, tobak och 
pornografi är sedan tidigare redan uteslutna. 

SEB:s roll som arbetsgivare
Det är viktigt att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av 
medarbetare och samhälle. Arbetsgivaransvaret bygger ytterst 
på SEB:s grundläggande värderingar och att SEB agerar utifrån 
dem. Medarbetarnas motivation mäts regelbundet, liksom deras 
tillfredsställelse med ledarskapet. 

I Sverige har SEB under lång tid arbetat aktivt för att främja 
jämställdhet mellan könen. Under 2005 har engagemanget ökat 
ytterligare genom att koncernen tagit fram och börjat arbeta 
enligt en fastställd jämställdhetsplan för hela koncernen. 

SEB har även en global mångfaldspolicy. För att öka känne-
domen om denna samt aktivera mångfaldsarbetet startade SEB 
under 2005 ett projekt med målet att ta fram en plan för det 
framtida arbetet med att utveckla mångfalden. Planen skall fast-
ställas och genomföras under 2006. 

SEB:s sociala engagemang
Bland de sociala projekt som SEB stödjer, prioriteras ungdomar 
och utbildning, jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling. 
Ut över direkta penningbidrag – under 2005 sammanlagt 18 Mkr 
– är målet att SEB:s anställda aktivt skall bidra med kunskaper 
och personligt engagemang. 

Det gäller i hög grad för SEB:s engagemang i Mentor Sveri-
ge, en stiftelse som arbetar med drogförebyggande insatser för 
ungdomar i form av mentorskap och föräldrautbildning. Hittills 
har närmare 150 medarbetare inom SEB deltagit som mentorer 
och cirka 400 i föräldrautbildningen. SEB Vilniaus Bankas är en 
av initiativtag arna till en nationell mentororganisation i Litauen. 

Bland övriga projekt kan nämnas ett samarbete med Livs-
lust, en stiftelse som driver hem och yrkesskola för föräldralösa 
ungdomar i Lettland.

Under 2005 har SEB Trygg Liv förlängt sitt sponsringssamar-
bete med Stockholms Stadsmission avseende Bostället – ett fler-
stegsboende för hemlösa.

SEB:s miljöansvar
Av SEB:s miljöpolicy framgår att banken skall ta hänsyn till 
miljö faktorer så långt det är möjligt. SEB har undertecknat FN:s 
och ICC:s (Internationella Handelskammaren) miljödokument 
och därmed förbundit sig att ta hänsyn till och verka för en bätt-
re miljö. SEB har väl utvecklade mätbara mål för verksamheten 
och lever upp till kraven i hållbarhetsindexet FTSE4Good.

Ytterligare information finns på www.sebgroup.com, SEB i samhället.

Som finansiell koncern spelar SEB en viktig roll för samhällsutvecklingen. 
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Starkt resultat bäddar 
för höjd ambitionsnivå
Med den nordeuropeiska plattformen på plats strävar SEB nu efter att bli den ledande 

banken när det gäller lönsamhet och kundnöjdhet.

2005 var ett bra år för SEB. Vi ökade såväl volymer som intäkter, 
och kunde samtidigt dra fördel av ett gott affärsklimat och starka 
finansmarknader. Inom flera områden har också våra kunder bli-
vit allt nöjdare. Jag är stolt över det gånga årets resultat. Nu ökar 
vi takten i våra ansträngningar att helt och fullt utnyttja potentia-
len i SEB:s plattform. I fokus står att öka proaktiviteten så att kun-
derna enklare ska kunna ta del av hela vårt utbud och kompetens 
liksom att öka produktiviteten. 

En ledande företagsbank
Under det gångna året har SEB befäst sin position som ledande 
företagsbank. Av koncernens totala intäkter svarade företags-
sidan för mer än två tredjedelar. Vi har än en gång rankats i 
världsklass inom områden som cash management, depåservice 
och valutahandel. I Norden har vi en stark position bland stor-
företag. I Tyskland liksom i Baltikum fortsätter vår företagsaffär 
att utvecklas väl. Under året beslöt vi också att integrera Enskilda 
Securities inom Merchant Banking. Investment banking-verk-
samheten har utvecklats mycket bra. Inom valutahandelsom-
rådet har investeringar i rådgivningstjänster burit frukt med 
kraftigt stigande volymer och intäkter. SEB var rådgivare vid fler 
fusioner och förvärv i Norden än någon av konkurrenterna och 
vi är också störst vad gäller börshandeln i Norden. 

Fem miljoner privatkunder
SEB har idag över fem miljoner privatkunder, som vi möter 
genom våra enheter för retail, private banking, kapitalförvalt-
ning och livförsäkring. I Sverige har nya produkter, förbättrad 
rådgivning och investeringar på nya områden lett till högre 
 volymer. Inom private banking är vi i Sverige inte bara störst 
utan även topprankad. Efter förvärvet av Privatbanken i Norge 
och öppnandet av ett bankkontor i Danmark finns nu SEB på 
plats inom det övre privatsegmentet i hela Norden. I Baltikum 
är vår ställning stark med en 30-procentig marknadsandel och 
numera erbjuder vi även livförsäkringsprodukter i alla de baltis-
ka länderna.

Högt rankad inom kapitalförvaltning
En ökad nettoförsäljning och gynnsamma aktiemarknader 
bidrog till rekordresultat för Asset Management och Trygg Liv. 
Kunderna erbjöds flera nya produkter och avkastningen förbätt-
rades påtagligt. I januari 2006 rankade Morningstar SEB som 
nummer två på aktiefonder bland stora fondförvaltare i Europa. 
I Sverige utsågs SEB även till bästa institutionella kapitalförval-
tare under året.

Höjd ambitionsnivå
Grunden för SEB:s position är vår starka kundbas och våra kom-
petenta medarbetare. Trots den goda utvecklingen är vi inte nöj-
da. De senaste åren har SEB skapat förutsättningar för ökad till-
växt genom flera förvärv i Norden och Östeuropa. Framöver – 
med vår nordeuropeiska plattform nu på plats – ökar vi takten 
för att fullt ut kunna skapa Ett SEB. Vi fortsätter att stärka relatio-
nen till våra kunder genom att anstränga oss än mer vad gäller 
proaktivitet och korsförsäljning. Genom än högre fokus på pro-
duktivitet och det vi kallar operationell excellens etablerar vi nu 
en långsiktigt konkurrenskraftig kostnadsbas för att på så sätt 
främja uthållig vinsttillväxt. Våra ambitioner är höga. SEB ska bli 
den ledande banken i norra Europa vad gäller lönsamhet och 
kundnöjdhet inom utvalda segment. 

Stockholm i februari 2006

Annika Falkengren
Verkställande direktör och koncernchef

VD har ordet
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■  Investment banking-verksamheten inom division SEB 
Merchant Banking förstärks genom en sammanslagning 
av värdepappers- och analysfunktionerna i investment-
banken Enskilda Securities med övrig aktierelaterad 
 verksamhet i divisionen. Rådgivnings enheten i Enskilda 
Securities blir ett eget affärsområde inom SEB Merchant 
Banking.

■  SEB förvärvar 98 procent av aktiekapitalet i norska Privat-
banken, en oberoende bank inriktad på mer krävande 
 privatkunder, för 1,3 miljarder norska kronor.

■  SEB Lavijas Unibanka förvärvar det lettiska livförsäkrings-
bolaget Balta Life, som är marknadsledande på livförsäk-
ringar i Lettland, för 7,7 miljoner euro.

■ SEB öppnar filial i Shanghai.

■   SEB Finans förvärvar ABB Credit Oy i Finland och fördub-
blar därmed leasingvolymen på den finska marknaden. 

■   SEB ingår avtal om att sälja sin 47-procentiga andel i Bank 
Ochrony Środowiska S.A (BOŚ), eftersom SEB inte lyckats 
nå ett tillfredsställande ägande i banken. SEB avser att i 
stället öppna filial i Polen.

■  Marcus Wallenberg efterträder Jacob Wallenberg som 
 styrelsens ordförande vid bolagsstämman 2005.

■  Annika Falkengren tillträder som verkställande direktör 
och  koncernchef den 10 november, efter den avgående 
koncernchefen Lars Thunell. 

Viktiga händelser under året

Ledarskifte under framgångsrikt år
Goda marknadsförhållanden, volymökningar och ökade kundaktiviteter ledde till det 

 högsta resultatet någonsin för SEB. Strävan att få ut bättre synergieffekter mellan koncer-

nens olika delar fortsatte. Under året var det byte på såväl ordförande- som VD-posten.

2005 i sammandrag

Nyckeltal Utdelning
Per SEB-aktie, kronor
5

4

3

20052004200320022001

2005 2004

Räntabilitet på eget kapital, % 15,8 14,7

Räntabilitet på eget kapital exkl engångskostnader, % 17,0 14,7

Nettoresultat per aktie före utspädning, kronor1) 12:58 10:83

K/I-tal 0,65 0,65

Kreditförlustnivå, % 0,11 0,10

Kapitaltäckningsgrad, % 10,83 10,29

Primärkapitalrelation, % 7,53 7,76

Antal befattningar, medeltal 18 948 17 772

Antal e-banking-kunder, tusental 2 233 1 953

Förvaltat kapital, miljarder kronor 1 118 886

Balansomslutning, miljarder kronor 1 890 1 607

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

Utdelningen föreslås till 4:75 kronor för 2005.
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De viktigaste icke finansiella målen är att uppnå:
■  En ökad andel nöjda kunder – på sikt de mest nöjda kunderna bland jämförbara företag.
■ En ökad andel medarbetare som känner hög motivation i  sitt arbete och är nöjda med ledarskapet i koncernen. 

Primärkapitalrelation 
Mål: Lägst 7 procent
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K/I-talet 
Mål: 0,60 på lång sikt 
(0,65 vid utgången av 2005)
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Finansiella mål och utfall

Kunder och medarbetare – mål och utfall

Räntabilitet på eget kapital 
Mål: 15 procent efter skatt över 
en konjunkturcykel
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Aktieutdelning 
Mål: 40 procent av resultatet 
per aktie över en konjunkturcykel
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Mål och utfall

PULSE (Motivationsindex)
Andel av medarbetarna som är 
mycket motiverade respektive 
nöjda med ledarskapet, procent.

Privatpersoner

KNIX (Kundnöjdhetsindex)
Andel i procent av kunderna som anger att de är nöjda eller mer 
än nöjda med SEB:s tjänster1).

Företag och institutioner
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Europeiskt genomsnitt (%) 1)  Inkluderar Sverige sedan 2002,Tyskland sedan 2003 och de baltiska länderna 
sedan 2004.

Nytt mål 2006: > Genomsnittet för 
konkurrenterna, uthållig vinsttillväxt

Nytt mål: Lägre än 0,60 
under 2008
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1856 grundas Stockholms Enskilda Bank 
av  André Oscar Wallenberg som den första 
privata banken i Stockholm. Åtta år senare, 
1864, får banken konkurrens av Skandina-
viska Kreditaktiebolaget, sedermera Skandi-
naviska Banken, med säte i Göteborg. 

De bägge bankerna utvecklas delvis i 
olika riktningar: Enskilda Banken är en till 
största  delen familjeägd industribank, nära 

knuten till  företagen inom Wallenbergssfären 
och länge koncentrerad till Stockholm. 
Skandinaviska  Banken växer genom en rad 
fusioner till en av Sveriges storbanker med 
spritt ägande och rikstäckande kontorsnät. 
Bägge bankerna utvecklas väl och har stora 
framgångar, men drabbas också av kriser. 

I slutet av 1870-talet är Enskilda Ban-
ken nära att gå omkull. Femtio år senare är 
det Skandinaviska Bankens tur att råka i 
gungning i samband med  Kreuger-krashen.

1972 Efter att ha varit konkurrenter i 
mer än 100 år beslutar sig de bägge 
 bank erna för att gå samman och Skandina-
viska Enskilda Banken bildas 1972. Bak-
grunden är att bankerna önskar stärka sin 
ställning bland företagskunderna och möta 
konkurrensen från internationella storbanker. 

SEB firar 150 år, 1856–2006

SEB idag

Höjda ambitioner för 
kundnöjdhet och lönsamhet
SEB-koncernen är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privat-

personer. Verksamheten omfattar främst banktjänster, men SEB har också en betydande liv-

försäkringsrörelse. SEB betjänar fler än fem miljoner kunder i Norden, Tyskland,  Baltikum, 

Polen och Ukraina samt via strategiska lokaliseringar i tio av världens finansiella centra.

Fler än hälften av SEB:s cirka 20 000 anställda finns utanför 
Sverige. Den 31 december 2005 uppgick koncernens 
 balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat 

 kapital till 1 118 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 avkast-
ning och vi anses vara goda samhällsmedborgare.

Vision och mål  SEB:s vision är att vara den ledande nord-
europeiska banken i fråga om kundnöjdhet och lönsamhet. 
Målen skall nås med hjälp av motiverade medarbetare och 

ett ännu närmare samarbete mellan koncernens olika delar, 
”Ett SEB”, som skall ge kunderna  tillgång till SEB:s samlade 
kompetens och tjänsteutbud.

Nya finansiella mål  Från 2006 har SEB satt upp två nya 
finansiella mål. Räntabiliteten skall överstiga genomsnittet 
för jämförbara banker samtidigt som vinsttillväxten skall vara 

uthållig. K/I-talet skall understiga 0,60 år 2008.  

Strategi  SEB:s strategi är att stärka positionen på befint-
liga marknader genom att bygga vidare på koncernens tradi-
tionella styrkefaktorer som finansiell partner till företag och 
finansiellt aktiva, krävande privatpersoner. 
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Den nya bankens första trettio år är delvis 
dramatiska – två olika bankkulturer som 

skall smältas samman, det tidiga 1990-
 talets  finanskris, avbrutna fusionsplaner och 
de  senaste årens kraftiga expansion utanför 
 Sveriges gränser. En jämförelse mellan års-
redovisningen för den nya bankens första 
verksamhetsår, 1972, och den för 2005 
 visar på en  fantastisk tillväxt. 1972 hade 
S-E-Banken 6 700 anställda, varav 50 utom-
lands, och en balansomslutning på 25 mil-
jarder kronor. 

I dag har SEB cirka 20 000 medarbeta-
re, varav över hälften utanför Sverige, och en 
 balansomslutning på 1 900 miljarder  kronor. 
Bakom denna utveckling ligger såväl ett antal 
förvärv i Sverige och utomlands som orga-
nisk tillväxt. Samt, förstås, den anda av 
 entre p renörskap som präglade de bägge 
 föregångarna  redan i mitten av 1800-talet.

SEB idag

Strategisk utveckling
Expansion 1997–2001  Under mitten av 1990-talet tog 
SEB flera strategiska steg mot visionen att bli den  ledande 
nordeuropeiska banken, baserad på långsiktiga kundrelatio-
ner, kompetens och  teknologi. 

SEB:s traditionellt starka position bland företag och 
 krävande privatkunder stärktes genom förvärv inom liv-
försäkrings- och kapitalförvaltningsområdet samt genom 
 expansion på nya hemmamarknader i Tyskland och östra 
 Europa. Investeringarna i bland annat tre baltiska banker var 
ett sätt att möta kundernas ökade aktiviteter i dessa länder.

Konsolidering 2002–2003  När denna bredare bas väl var 
byggd togs flera steg för att konsolidera och realisera dess 
potential – främst genom det så kallade 3 C-programmet 
(kostnadseffektivitet, ökad kundnöjdhet och utökat samar-
bete och korsförsäljning inom koncernen).

Vinsttillväxt 2003–2005  Ökad vinsttillväxt, förbättrad 
effektivitet och organisk tillväxt kompletterad med mindre 
förvärv har stöttat SEB’s vinsttillväxt under senare år.

Utnyttjande av hela potentialen 2006 –  Högre ambitio-
ner när det gäller att fullt ut utnyttja potentialen i SEB:s platt-
form skall bidra till en lönsam tillväxt på existerande markna-
der. Ökad proaktivitet gentemot kunderna, ”operational ex-
cellence” och en mer integrerad verksamhet bildar basen för 
ökad kundnöjdhet och lönsamhet. Genom att utnyttja ”Ett 
SEB” fullt ut kan kvaliteten höjas, servicen till våra kunder bli 
mer komplett och verksamheten mer kostnadseffektiv.
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Ökad tillväxt på samtliga marknader
Marknaderna i norra Europa står för nästan hela SEB:s intäkter, resultat och antal 

 anställda. Under 2005 fortsatte SEB att stärka sin position genom växande volymer 

och hög rankning. 50 procent av rörelseresultatet genererades utanför Sverige.

Bank- och livförsäkringsmarknaderna i Europa har förändrats 
radikalt under senare år i spåren på avregleringar, globalisering, 
ekonomisk tillväxt i östra Europa samt modern informations-
teknik. Men mycket skiljer sig fortfarande åt mellan SEB:s 
 marknader i norra Europa. 

Sverige och övriga nordiska länder är i allt väsentligt mogna 
marknader med ett begränsat antal stora inhemska banker, liv-
försäkringsbolag och nischaktörer. Under 2005 var kreditefter-
frågan – framför allt bolån till privatpersoner samt företags-
krediter – fortsatt stark. Nysparandet ökade.

I Tyskland är bankmarknaden fortfarande fragmenterad. 
Under 2005 var kreditefterfrågan fortsatt svag och nysparandet 
lågt.

De baltiska länderna är tillväxtmarknader med stor efterfrå-
gan på krediter, men också ett snabbt växande intresse för 
fondsparande, livförsäkringar etc. Tillväxten är god även i Polen 
och Ukraina, om än från en lägre nivå.

På marknaden för stora företag och finansiella institutioner 
 verkar SEB i hård konkurrens med internationella finanskoncer-
ner. När det gäller mindre och medel stora företag är konkurren-
terna oftast regionala eller lokala. På privatmarknaden står loka-
la banker och försäkringsbolag för merparten av konkurrensen, 
men även nisch aktörer 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 
klart ledande ställning bland storföretag och krävande privat-
personer. Exempel på produkter där SEB:s position är stark är 
valutahandel, börshandel, cash management, private banking, 
kapitalförvaltning, fondförsäkring och kort.

Under 2005 steg SEB:s marknadsandel av inlåningen från all-
mänheten något medan andelen av utlåningen var oförändrad 
jämfört med föregående år. Över en femårsperiod har SEB:s 
marknadsandel av företagsutlåningen ökat till 17,0 från 15, 2 pro-
cent och privata bolån till 14,5 procent (12,3).  

I övriga Norden – det vill säga Danmark, Norge och Finland – 
betjänar SEB totalt 1,3 miljoner kunder. Koncernens ställning i 
dessa länder är stark inom utvalda områden, till exempel kort, 
kapitalförvaltning samt merchant och investment banking. 

I Danmark är SEB en av de tre största aktörerna på räntemark-
naden och nummer tre på aktiebörsen. SEB Pension är nummer 
fyra på den danska livförsäkringsmarknaden. Inom kapitalför-
valtning rankas SEB som nummer tre efter de två stora inhemska 
bankerna. I slutet av 2005 öppnade SEB sitt första bankkontor i 
Danmark.

SEB i Norge är idag en fullservicebank för stora och medel-
stora företag samt finansiella institutioner. SEB är en av de fem 
högst rankade företagsbankerna och marknadsledande inom 
investment banking i Norge. På Oslobörsen är SEB nummer tre. 
Verksamheten i Norge omfattar också kort och private banking, 
det senare till stor del via ny förvärvade Privatbanken.

I Finland är SEB den näst största aktören inom värdepappers-
hantering, depåförvaltning och företagsfinansiering. SEB har 
också en god ställning inom investment  banking. På den växan-
de finska fondmarknaden är SEB:s finska dotterbolag Gyllenberg 
den fjärde största aktören. Gyllenberg rankas dess utom högt på 
den institutionella marknaden.

Tyskland 
I Tyskland är SEB AG en av sju rikstäckande banker med cirka en 
miljon kunder. Fokus ligger på privat- och fastighetskunder med 
sparande och hypotekslån samt tjänster inom storföretagssektorn 
och kapitalförvaltning. 

Marknad och konkurrens

Marknadsandelar 
Procent 2005 2004 2003

Inlåning från allmänheten
Sverige1) 21,7 21,4 21,1
Baltikum 29,0 31,0 30,0

Utlåning till allmänheten
Sverige2) 15,0 15,0 14,0
Baltikum 29,0 29,0 32,0

Bolån, privatmarknaden
Sverige 14,7 14,8 14,3
Nyteckning fonder
Sverige 17,1 7,4 13,4

Total volym fonder
Sverige 15,9 16,3 16,9
Finland 7,1 7,3 8,4
Estland 24,9 27,5 24,9
Polen 3,3 4,7 6,3

Nyteckning fondförsäkring
Sverige 32,7 34,6 29,5

Livförsäkring totalt
Sverige 19,5 20,9 17,1
Danmark 9,0 9,0 9,0

Börshandel
Stockholm 10,6 10,0 11,4
Oslo 7,9 8,4 11,7
Helsingfors 3,8 3,2 4,6
Köpenhamn 6,8 6,0 6,9

1)   Marknadsandelarna för inlåning från hushåll var 12,2 procent (12,6) och från företag 
27,5 procent (26,9).

2)   Marknadsandelarna för utlåning till hushåll var 12,5 procent (12,5) och till företag 
17,0 procent (17,0).
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Med en samlad marknadsandel på cirka 2 procent är SEB en av 
de tio största aktörerna på den tyska fondmarknaden. SEB:s 
andel av in- och utlåningen i Tyskland understiger 1 procent.

Baltikum
I Baltikum har SEB:s tre dotterbanker – SEB Eesti Ühispank, SEB 
Unibanka och SEB Vilniaus Bankas – sammantaget drygt 2,3 mil-
joner kunder. Marknadsandelen för in- och utlåning uppgår i 
snitt till 30 procent. Högst är andelen i Litauen och lägst i Lett-
land. SEB Eesti Ühispank är näst största bank i Estland, SEB Uni-
banka är totalt sett nummer tre i Lettland (men nummer ett på 
in- och utlåning) och SEB Vilniaus Bankas är störst i Litauen.

 Under 2005 var kreditefterfrågan fortsatt hög, framför allt på 
bolån. De nyetablerade marknaderna för fonder och livförsäk-

ringar växte kraftigt, om än från en låg nivå. SEB har höga mark-
nadsandelar på dessa områden.

Polen och Ukraina
SEB:s verksamhet i Polen omfattar ett helägt fondbolag, SEB TFI, 
samt en filial till SEB:s  tyska leasingbolag. SEB har avtalat om att 
sälja sin 47-procentiga andel i Bank Ochrony Środowiska, BOŚ. 
Under 2006 öppnar SEB en filial i Polen.

I Ukraina äger SEB sedan januari 2005 Bank Agio med 500 
anställda, 22 000 kunder och tolv kontor. Efterfrågan från framför 
allt koncernens företagskunder i Norden, Baltikum och Tyskland 
växer på olika typer av finansiering, men också på cash manage-
ment och betaltjänster. SEB har dessutom ett representantkontor i 
Moskva och ett leasingbolag i Sankt Petersburg. 

SEB:s marknader
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Ukraina
Sverige 44%
Tyskland 26%
Övriga Norden 14%

Övriga Europa 6%
Baltikum 6%

Övriga världen 4%

Geografisk fördelning 
av bruttointäkterna 2005

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

Marknad och konkurrens

■ Fler än 5 miljoner kunder
■ Drygt 2 miljoner internetkunder

Totalt förvaltat kapital
Miljarder kronor
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Med 1 118 miljarder 
kronor i förvaltat kapital 
vid utgången av 2005 
är SEB den näst största 
kapitalförvaltaren i 
Norden. 

Totalt sparande Sverige, 2005
%

FöreningsSparbanken 13,9 (13,8)
SEB 12,8 (12,7)

Skandia 10,6 (10,5)

AMF 7,6 (7,5)

Folksam 4,2 (4,2)

Alecta 10,6 (10,5)

Staten 3,4 (3,2)

Länsförsäkringar 4,8 (4,7)

Övriga 12,5 (13,1)

Nordea 8,7 (8,7)

Handelsbanken 10,7 (10,9)

På den svenska hushållsmarknaden för sparande (exklusive direktägda 
aktier) hamnade SEB vid utgången av 2005 på andra plats. 
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SEB Merchant Banking
Divisionen ansvarar för SEB:s kontakter med 
stora och medelstora företag, finansiella in-
stitutioner, internationella banker och fastig-
hetsbolag. Divisionen har verksamhet i 13 
länder.

Verksamheten omfattar bland annat  cash 
management och betaltjänster, ränte- och 
valutahandel, utlåning, import- och 
 export finansiering, värdepappersförvaring, 
leasing och factoring, aktiehandel och 
rådgivning (corporate finance).

Bästa resultatet hittills
SEB fortsatte att utvecklas positivt under 2005. Fem av koncernens sex divisioner 

 rapporterade tvåsiffriga vinstökningar. Affärerna med företagskunderna svarade för 

drygt två tredjedelar av resultatet.

Affärsområdesredovisning

Nyckeltal 2005 2004

Rörelseresultat, MSEK 5 333 4 530
Räntabilitet på eget kapital, % 21,3 20,8
Kostnads/Intäktsrelation 0,56 0,57

SEB:s rörelseresultat ökade med 12 procent till 11 223 Mkr. 
Under det fjärde kvartalet belastades resultatet med 890 
Mkr, främst för outnyttjade lokaler. Åtgärden vidtogs för att 
skynda på integrationsarbetet inom SEB. Resultatet var trots 
detta det högsta hittills .

50 procent av resultatet genererades utanför Sverige  – 
och två tredjedelar emanerade från företagssektorn. 
 Volymerna ökade på samtliga SEB:s marknader, särskilt i 
 östra Europa.

En positiv marknadsutveckling och ökade aktiviteter 
 ledde till ett rekordresultat för storföretagsdivisionen SEB 
 Merchant Banking, som svarade för nästan hälften av SEB:s 
rörelseresultat 2005.

    

Ökade volymer och försäljningsaktiviteter ledde till kraftiga 
resultatförbättringar i såväl den nordiska som baltiska retail-
rörelsen. I division Eastern European Banking har vinsten mer 
än fördubblats över en femårsperiod. Verksamheten i den 
tyska retailrörelsen utvecklades svagt och den nya ledningen 
har dragit i gång ett åtgärdsprogram för att förbättra lönsam-
heten.

Det goda börsklimatet i kombination med ökad netto-
försäljning bidrog till betydande resultatförbättringar i 
 divisionerna SEB Asset Management och SEB Trygg Liv,  
som bägge redovisade rekordresultat för 2005.

Satsningen på ett närmare samarbete mellan division-
erna fortsatte under 2005 och har hög prioritet framöver. 

Nordic Retail & Private Banking
Divisionen betjänar 1,6 miljoner privatkunder 
samt 138 000 små och medelstora före-
tagskunder. Verksamheten är indelad i tre 
affärs områden: 
■  Retail Banking möter sina kunder via  cirka 

200 kontor, internet och personlig telefon-
service 24 timmar om dygnet i Sverige 
samt har kontor i Danmark och Norge. 

■  Private Banking erbjuder rådgivning, 
 kapitalförvaltning etc. i Sverige, Oslo, 
 Köpenhamn, Luxemburg, London,  Zürich, 
Genève, Nice, Marbella och  Singapore.

■  SEB Kort är ledande kortutgivare i  Norden 
med varumärken som Eurocard och 
 Diners Club. 

German Retail & 
Mortgage Banking
Divisionen betjänar privatpersoner och 
 fastighetsbolag över hela Tyskland. Kunder-
na har tillgång till tjänsterna via 175 bank-
kontor över hela Tyskland samt via internet- 
och telefonbank.

SEB:s totala verksamhet i Tyskland 
(SEB AG-koncernen), består förutom av 
 German Retail & Mortgage Banking av 
Merchant Banking Germany (storföretag 
och institutioner) och Asset Management 
Germany (kapitalf örvaltning).

Nyckeltal 2005 2004

Rörelseresultat, MSEK 3 299 2 966
Räntabilitet på eget kapital, % 19,5 19,4
Kostnads/Intäktsrelation 0,62 0,63

Nyckeltal 2005 2004

Rörelseresultat, MSEK 598 608
Räntabilitet på eget kapital, % 4,4 4,6
Kostnads/Intäktsrelation 0,76 0,78
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Affärsområdesredovisning

Rörelseresultat per division, Mkr

Eastern European Banking
Divisionen omfattar tre helägda banker i 
 Baltikum – SEB Eesti Ühispank i Estland, 
SEB Unibanka i Lettland och SEB Vilniaus 
Bankas i Litauen. Dessa  betjänar samman-
lagt 2,2 miljoner privatkunder och 158 000 
företagskunder via drygt 200 kontor och 
 internetbanker.

SEB:s fondbolag i Polen SEB TFI, ett 
polskt leasingkontor, Bank Agio i Ukraina, 
ett representantkontor i Moskva och ett 
 leasingbolag i St. Petersburg ingår också 
i divisionen. 

SEB Asset Management 
Divisionen erbjuder ett brett sortiment av 
 expertis och tjänster inom  kapitalförvaltning 
till bland annat institutioner, livförsäkrings-
bolag och privatpersoner. Produktutbudet 
omfattar aktie- och ränte förvaltning, private 
equity, fastighetsförvaltning samt hedge-
fonder. Verksamheten  bedrivs från Sverige, 
Danmark, Finland,  Luxemburg och Tyskland.

Vid utgången av 2005 uppgick det förval-
tade kapitalet i divisionen till 789 miljarder 
kronor.

SEB Trygg Liv
Divisionens utbud omfattar ett komplett sor-
timent av produkter inom trygghetsom rådet 
för privatpersoner och företag såsom pen-
sioner, tjänstepensioner, sjuk-, vård- och 
rehabiliteringsförsäkringar samt olika typer 
av placeringsprodukter. Vidare ansvarar 
SEB Trygg Liv för pensionsprodukten IPS 
samt för aktiviteter som rör premie-
pensionen. 

SEB Trygg Liv har 1,5 miljoner kunder 
och verkar i Sverige, Danmark, Finland, 
 Irland, Luxemburg och England.

Nyckeltal 2005 2004

Rörelseresultat, MSEK 1 401 1 107
Räntabilitet på eget kapital, % 21,0 19,8
Kostnads/Intäktsrelation 0,53 0,55

Nyckeltal 2005 2004

Rörelseresultat, MSEK 951 772
Räntabilitet på eget kapital, % 38,0 30,9
Kostnads/Intäktsrelation 0,51 0,52

SEB Merchant Banking

Nordic Retail & Private Banking

German Retail & Mortgage Banking

Eastern European Banking

SEB Asset Management

SEB Trygg Liv

2004 2005

4 530

2 966

608
1 107
772
570

5 333

3 299

598

1 401

951

933

Nyckeltal 2005 2004

Rörelseresultat, MSEK 933 570
Räntabilitet på eget kapital, % 10,0 8,0 
Kostnads/Intäktsrelation 0,67 0,70

Totala intäkter per division, Mkr

2004 2005

10 513

8 401

4 850

2 631
1 624
1 932

12 155

9 266

4 903

3 150

1 935
2 866

SEB Merchant Banking

Nordic Retail & Private Banking

German Retail & Mortgage Banking

Eastern European Banking

SEB Asset Management

SEB Trygg Liv

Andel av SEB:s anställda1)

SEB Merchant Banking

Nordic Retail & Private Banking

German Retail & Mortgage Banking

Eastern European Banking

SEB Asset Management

SEB Trygg Liv

1)  Beräknat som befattningar
2004 2005

3 214

4 696

3 012

4 043

443
816

3 392

4 657

2 969

4 787

450
1 089

Andel av allokerat kapital, miljarder kronor

SEB Merchant Banking

Nordic Retail & Private Banking

German Retail & Mortgage Banking

Eastern European Banking

SEB Asset Management

SEB Trygg Liv

2004 2005

15,7

11,0

9,5

4
1,8
5,2

18,0

12,2

9,9

4,8
1,8

7,2
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3

Resultaträkning

Intäkter
Räntenetto
Den största intäktsposten är räntenettot. Detta utgörs till störs-
ta delen av skillnaden mellan intäkter från utlåning till allmän-
heten (hushåll, företag) och kreditinstitut samt kostnader för 
in- och upplåning från allmänhet och kreditinstitut. På  dessa 
områden är både volym- och marginalutveckling av stor bety-
delse för resultatet.

I övrigt påverkas räntenettot bland annat av avkastningen 
på koncernens portföljer av räntebärande värdepapper och på 
det egna kapitalet. Även kostnader kopplade till utgivningen 
av egna värdepapper som en del av den långfristiga upplå-
ningen påverkar räntenettot. 

Under 2005 ökade räntenettot till följd av ökade volymer 
framför allt på bolån samt in- och utlåning på företagsmark-
naden. Volymökningen uppvägde mer än väl de pressade 
 marginalerna.

Provisionsnetto
Provisionsintäkter från olika tjänster som aktiehandel, råd-
givning och kortuppdrag väger traditionellt tyngre i SEB än i 
andra svenska banker. Det beror på koncernens inriktning mot 
företagsmarknad och förmögenhetsförvaltning. 

Under 2005 ökade aktiviteten på kapitalmarknaden och 
SEB:s intäkter från börshandel och fondförvaltning steg med 
27 respektive 19 procent.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
I denna post ingår såväl realiserade vinster och förluster i sam-
band med försäljning av aktier, obligationer och andra finan-
siella instrument som orealiserade värdeförändringar på kon-
cernens handelslager av värdepapper. Här har både utveck-
lingen på de finansiella marknaderna och den allmänna ränte-
utvecklingen stor betydelse. Resultatet av valuta handeln, där 
SEB har en mycket hög andel i Sverige, ingår i denna post. 

Den positiva utvecklingen under 2005 beror främst på 
 ökade kundaktiviteter, inte minst inom valutahandeln.

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

IFRS – International Financial Reporting Standard
Från och med 2005 omfattas alla börsnoterade företag i Europa av nya 
 redovisningsprinciper, som bland annat lett till att resultat- och balansräkningar 
ställs upp på ett annorlunda sätt än tidigare.
■  De nya reglerna siktar i större utsträckning än tidigare in sig på marknads-

värdering av företagens tillgångar och skulder. Dessutom har planenlig 
 avskrivning av goodwill slopats. 

■  Värdet av optioner till personalen bokförs nu som en personalkostnad  precis 
som lönen.

■  I försäkringsverksamheten skall skulderna indelas i försäkrings- och investe-
ringsavtal baserat på hur stor försäkringsrisk som bärs av bolaget.

Året i siffror

1
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RESULTATRÄKNING

8

Mkr 2005 2004
Föränd-
ring %

Intäkter

Räntenetto 14 282 13 551 5 

Provisionsnetto 13 559 11 704 16 

Nettoresultat av 
  finansiella transaktioner 3 392 2 176 56 

Livförsäkringsintäkter, netto 2 352 1 401 68 

Övriga intäkter, netto  642 1 163 –45 

Summa intäkter 34 227 29 995 14 

Kostnader

Personalkostnader –13 342 –11 579 15 

Övriga kostnader –8 383 –7 190 17 

Aktiverade anskaffningskostnader, netto  477  316 51 

Av- och nedskrivningar av materiella 
  och immateriella tillgångar –901 –932 –3 

Summa kostnader –22 149 –19 385 14 

Kapitalvinster och -förluster från 
  materiella och immateriella tillgångar  59  100 –41 

Kreditförluster1) –914 –701 30 

Rörelseresultat 11 223 10 009 12 

Skatt –2 770 –2 662 4 

Avvecklade verksamheter –32  35 –191 

Årets resultat 8 421 7 382 14

1)  Inkl. värdeförändring på övertagen egendom.



SEB ÅRSÖVERSIKT 2005  29  SEB ÅRSÖVERSIKT 2005  29  

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

Den kraftiga ökningen under 2005 beror främst på en ökad 
försäljning samt förvärv av Codan Pension i Danmark (namn-
ändrat till SEB Pension) hösten 2004. 

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

Minskningen under 2005 förklaras av att SEB hade lägre 
realisationsvinster 2005 än under föregående år.

Kostnader
Totalt ökade kostnaderna med 14 procent. Ökningen förklaras 
till stor del av att SEB under sista kvartalet tog en engångskost-
nad på 890 Mkr för outnyttjade lokaler, en åtgärd som vidtagits 
för att skynda på integrationsarbetet inom SEB. Exklusive den-
na engångskostnad samt förvärv och resultatrelaterade ersätt-
ningar till följd av resultatförbättringen steg kostnaderna med 
3 procent. 

Personalkostnaderna, som består av löner, ersättningar och 
sociala avgifter, steg under 2005 till följd av förvärv och expan-
sion utanför Sverige samt SEB:s fortsatta satsningar i Baltikum. 
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Nettoresultat finansiella transaktioner
Provisionsnetto
Räntenetto

Övriga intäkter netto
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Intäkternas fördelning, Mkr
Under 2005 svarade räntenettot för 42 
 procent av SEB:s intäkter att jämföra med 
45 procent under 2004. Det var femte året i 
rad som räntenettot stod för den största 
delen av koncernens intäkter. Provisions-
nettots andel, som varit lågt på senare år till 
följd av lägre aktierelaterade intäkter, steg 
till 40 procent (39).

Kreditförluster
Koncernens kreditförluster utgörs dels av konstaterade förlus-
ter, dels av sannolika förluster, där SEB fastställt att motparten 
troligtvis inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser. 
Eventuella återvinningar påverkar kreditförlustnettot positivt. 
Under 2005 ökade kreditförlusterna något, men nivån på för-
lusterna var fortsatt låg, 0,11 procent av utlåningen.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 11 223 Mkr, det 
 högsta hittills i SEB:s historia. 50 procent av SEB:s resultat 
 genererades utanför Sverige.
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20051)20042003 1)  Inklusive engångskostnader på 890 Mkr

Kostnadsnivå
Mkr

Kostnaderna ökade med 14 procent till 
22 149 Mkr. Justerat för engångsposter, 
förvärv och prestationsrelaterade ersätt-
ningar steg kostnaderna med 3 procent.
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Rörelseresultat
Mkr

SEB:s rörelseresultat ökade med 
12 procent till 11 223 Mkr. Fem av 
sex divisioner rapporterade tvåsiffriga 
vinstökningar. 
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Årets resultat per aktie
Kr

Årets resultat, det vill säga vinst 
 efter skatt, uppgick till 8 421 Mkr. 
Beräknat på i snitt 668 miljoner 
 aktier motsvarade det en vinst på 
12:58 kronor per aktie.

7

Året i siffror

6

Årets resultat
Årets nettoresultat, det vill säga rörelseresultat efter skatt, 
 ökade med 14 procent till 8 421 Mkr. Detta belopp ligger till 
grund för beräkning av föreslagen utdelning till aktieägarna.
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BALANSRÄKNING

Balansräkning

Tillgångar
De största posterna utgörs av utlåning till allmänheten (hus-
håll, företag med mera) samt till kreditinstitut. Dessa svarar 
 tillsammans 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 givit 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.

Kreditportfölj
Under 2005 uppgick SEB:s totala kreditexponering till 1 328 miljarder 
kronor. Tillväxten var särskilt stark i företagssektorn men även inom 
 hushållssektorn.

Företag 34,4%
Hushåll 24,1%

Banker 14,9%
Offentlig förvaltning 13,6%
Fastighetsförvaltning 13,0%

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, 0,11 procent. 
 Andelen osäkra fordringar netto i relation 
till koncernens utlåning var 0,22 procent.

Året i siffror

1

2

Mkr 2005 2004
Föränd-
ring %

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden 
  hos centralbanker 27 545 12 979 112 

Utlåning till kreditinstitut 177 592 208 226 –15 

Utlåning till allmänheten 901 261 783 355 15 

Finansiella tillgångar 
  till verkligt värde1) 504 920 375 698 34 

Finansiella tillgångar 
  tillgängliga för försäljning1) 181 976 140 032 30 

Finansiella tillgångar 
  som innehas till förfall1) 16 502 15 536 6 

Avvecklade verksamheter 1 405 1 470 –4 

Investeringar i intresseföretag 1 193 1 135 5 

Materiella och immateriella tillgångar 23 474 21 561 9 

Övriga tillgångar 53 870 46 559 16 

Summa tillgångar 1 889 738 1 606 551 18 

Skulder och kapital

Skulder till kreditinstitut 399 494 370 483 8 

In- och upplåning från allmänheten 570 001 516 513 10 

Skulder till försäkringstagare 185 363 145 730 27 

Emitterade värdepapper 353 205 268 368 32 

Finansiella skulder till verkligt värde 201 774 151 318 33 

Övriga skulder 76 086 69 997 9 

Avsättningar 2 816 1 575 79 

Efterställda skulder 44 203 30 804 43 

Totalt kapital 56 796 51 763 10 

Summa skulder och kapital 1 889 738 1 606 551 18 

1)  Varav räntebärande  543 714 430 085 26

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

Aktieägarnas andel av årets vinst efter skatt på 8 401 Mkr 
motsvarar 12:58 kronor per aktie. Styrelsen föreslår att 
3 246 Mkr, eller 4:75 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna. 
 Vinstmedel som inte delas ut överförs till nästa år.
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NYCKELTAL

Några viktiga nyckeltal
Ett viktigt mått på koncernens effektivitet utgörs av det så kalla-
de K/I-talet, det vill säga relationen mellan kostnader och intäk-
ter. Under 2005 var K/I-talet oförändrat 0,65 (0,65). Målet är att 
nå ett K/I-tal på 0,60 på lång sikt. 

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 (se förklaring i balansräkningstexten ovan) som 

justerats enligt kapitaltäckningsreglerna 
2.  Främmande kapital i form av förlagslån som SEB tagit upp 

på den internationella kapitalmarknaden – även detta enligt 
särskilda regler. 

Storleken på kapitalbasen är alltså avgörande för hur mycket 
banken totalt kan låna ut och placera. 

Det legala kravet är 8 procent för kapitaltäckningsgraden och 
4 procent för primärkapitalrelationen. SEB uppfyller kraven med 
bred marginal: under 2005 hade koncernen en kapitaltäcknings-
grad på 10,8 procent och en primärkapitalrelation på 7,5 procent. 
Kapitaltäckningsgraden beräknas så här:

SEB-koncernen har haft som mål att uppnå en räntabilitet eller 
avkastning på eget kapital på minst 15 procent efter skatt. 
För 2005 uppgick räntabiliteten till 15,8 procent beräknat 
enligt nedan:

8 401 Mkr (aktieägarnas andel av årets resultat) 

53 214 Mkr (genomsnittligt kapital)   
= 15,8 procent

76,3 miljarder kronor (kapitalbas*)

705 miljarder kronor (riskvägda volymer)

* varav 53,1 i primärkapital 

= 10,8 procent
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Kapitaltäckningsgrad
Vid utgången av 2005 uppgick kapitalbasen 
till 76,3 miljarder kronor, varav 53,1 miljarder 
utgjordes av så kallat primärkapital. I relation 
till de riskvägda tillgångarna på 705 miljar  -
der kronor gav det en kapitaltäckning på 
10,8 procent och en primärkapitalrelation 
på 7,5 procent.
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Nytt mål fr o m 2006: Räntabiliteten skall 
överstiga genomsnittet för jämförbara 
banker samtidigt som vinsttillväxten skall 
vara uthållig.

Räntabilitet på eget kapital
Räntabiliteten, det vill säga avkastningen 
på eget kapital, uppgick till 15,8 procent. 
SEB uppnådde därmed sitt långsiktiga mål 
på 15 procent.

Året i siffror

2005 2004

Räntabilitet på eget kapital, % 15,8 14,7

Räntabilitet på totala tillgångar, % 0,48 0,51

Räntabilitet på riskvägda tillgångar, % 1,31 1,32

Nettoresultat per aktie, före utspädning, kr 12:58 10:83

Nettoresultat per aktie, efter utspädning, kr 12:47 10:82

K/I-tal 0,65 0,65

Kreditförlustnivå, % 0,11 0,10

Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 77,7 79,2

Andel osäkra fordringar, % 0,22 0,31

Kapitaltäckningsgrad, inkl årets resultat, % 10,83 10,29

Primärkapitalrelation, inkl årets resultat, % 7,53 7,76

Riskvägda tillgångar, miljarder kronor 705 570

Antal befattningar (medeltal) 18 948 17 772

Antal e-banking kunder, tusental 2 233 1 953

Förvaltat kapital, miljarder kronor 1 118 886
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SEB-aktien

SEB-aktien
Kronor

SEB-aktien, logaritmskala. Kurs avser 
senast betalt, sista i varje månad
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Efter en uppgång med sammanlagt 67 procent under 2003–2004 steg SEB:s A-aktie 

med 27 procent under 2005. Vinsten ökade till 12:58 kronor per aktie (10:83). 

Utdelningen  föreslås till 4:75 (4:35).

SEB-aktien på all time high

Aktiekapital
SEB-aktien noteras på Stockholmsbörsen. Aktiekapitalet uppgår 
– efter nedsättning hösten 2005 – 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 27 procent under 2005, medan general-
index ökade med 33 procent och European Bank Index med 
21 procent. Under året omsattes SEB-aktier till ett värde av 
104 miljarder kronor. SEB är därmed liksom tidigare ett av de 
mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Vid utgången av 
2005 uppgick SEB:s marknadsvärde till 115 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.

SEB-aktien

Data per aktie 2005 2004 2003 2002 2001

Nettoresultat 
  före utspädning, kr   12:58 10:83  8:22 7:60 7:17
Nettoresultat efter 
  utspädning, kr 12:47 10:82 8:19 7:60 7:17
Eget kapital, kr   85:01 77:44 70:10 65:51 62:86
Justerat eget kapital, kr     102:36 85:79 75:53 68:88 67:10
Substansvärde, kr 96:61 89:63 78:03 70:55 67:05
Kassaflöde, kr  21:07 4:95 –4:24 4:49
Utdelning (A och C), kr 4:75 4:35 4:00 4:00 4:00
Börskurs vid årets slut
   A-aktien, kr    163:50 128:50 106:00 72:50 95:50
   C-aktien, kr     158:00 124:50 96:50 65:00 83:00
Högsta kurs under året
   A-aktien, kr     165:50 131:00 107:00 110:00 119:50
   C-aktien, kr     159:50 126:50 96:50 99:50 110:00
Lägsta kurs under året
   A-aktie, kr     122:50 99:50 66:50 66:00 61:00
   C-aktie, kr     118:00 92:50 61:00 58:50 55:50
Utdelning i relation 
  till årets resultat, %     37,8 40,2 48,6 52,7 55,8
Direktavkastning (utdelning 
  i relation till börskurs), %     2,9 3,4 3,8 5,5 4,2
P/E-tal (börskurs 
  i relation till resultat), %     13,0 11,9 12,9 9,5 13,3
Antal utestående aktier
  i genomsnitt, miljoner 667,8 679,8 693,5 700,1 704,6
  vid årets slut, miljoner 668,8 668,5 691,4 697,6 704,6

SEB:s största aktieägare1)

Varav
    Procent 

    av antalet
Per den 31 december 2005 Antal aktier C-aktier aktier röster

Investor 123 027 895 0 17,9 19,0
Trygg-Stiftelsen 65 677 962 0 9,6 10,2
AFA Försäkring 18 726 432 876 410 2,7 2,8
SHB/SPP Fonder 16 615 354 0 2,4 2,6
Robur Fonder 16 190 145 0 2,4 2,5
SEB Fonder 13 643 840 0 2,0 2,1
Nordea fonder 11 691 379 0 1,7 1,8
Wallenbergsstiftelser 10 330 389 5 871 173 1,5 0,8
Tredje AP-fonden 6 570 434 0 1,0 1,0
Skandia Liv 6 379 185 3 352 767 0,9 0,5
SHB 6 326 111 0 0,9 1,0
Alecta 6 210 257 3 218 611 0,9 0,5
Andra AP-fonden 6 166 530 0 0,9 1,0
EB-Stiftelsen 5 880 993 0 0,9 0,9
Första AP-fonden 5 151 946 67 847 0,8 0,8

Utländska ägare 172 629 066 1 617 237 25,4 26,7

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

Källa: SIS Ägarservice
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Tydlig uppdelning av ansvaret
En tydlig och effektiv struktur för ansvarsfördelning och styrning är en väsentlig 

faktor för att upprätthålla förtroendet hos SEB:s intressenter.

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

Bolagsstämman
Aktieägarnas inflytande i banken utövas vid 
bolagsstämman, som är bankens högsta beslut-
ande 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 aktie-
ägare finns på sidan 32.

Styrelsen 
Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid ordinarie bolags-
stämma med mandattid till slutet av nästkommande ordinarie 
stämma. Styrelsen presenteras på sidorna 34–35. 

Under 2005 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
■  Utvärdering av styrelsens, VD:s och verkställande ledningens 

arbete

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. Compensation and Human 
Resources Committee hanterar frågor rörande bland annat kompen-
sation till VD och vissa andra ledande befattningshavare, incita-
mentsprogram, 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 i arbetet med att leda verksamheten 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 organiserad i sex divisioner med under-
liggande affärsområden; SEB Merchant Banking, Nordic Retail & 
 Private Banking, German Retail & Mortgage Banking,  Eastern 
 European Banking, SEB Asset Management samt SEB Trygg Liv. 
 Se vidare sidan 26–27.

Internrevision, compliance och riskkontroll
I koncernen finns tre kontrollfunktioner oberoende från affärs-
verksamheten: Internrevision, Compliance Officers/ Group Compli-
ance Officer (regelefterlevnad och etik) samt Koncernens organisa-
tion för riskkontroll (övervakning av kredit- och marknadsrisker, 
operationella risker och likviditetsrisker). 

Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare 
SEB:s bolagsstämma 2005 fastställde ett sammanlagt arvode till 
styrelsens ledamöter om 6 050 000 kronor, varav 1 300 000 kronor 
till styrelsens ordförande och 1 800 000 kronor för kommittéarbete.  

Bolagsstämman godkände också styrelsens förslag till princi-
per för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande 
direktören och verkställande ledningen.

 Dessutom beslutade stämman om ett nytt långsiktigt resultat-
baserat incitamentsprogram för 2005 med ny struktur jämfört med 
tidigare års personaloptionsprogram. Programmet har en total 
löptid på sju år, inklusive prestationsperioden, och omfattar 
högst 2 000 000 så kallade performance shares riktade till cirka 
500 ledande befattningshavare. 

SEB tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning som trädde i kraft 
den 1 juli 2005. Den kompletta bolagsstyrningsrapporten finns på 
www.sebgroup.com. 

VD/Koncernchef

Risk & Capital
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Group
Compliance Officer

Head of Group 
Internal Audit 
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Audit & Compliance 
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Marcus Wallenberg 2) 5) 7)

Född 1956; invald 2002, 
B. Sc of  Foreign Service.
Ordförande sedan 2005.
Andra uppdrag: Vice ordförande i 
 Ericsson och Saab, ställföreträdande 
ordförande ICC. Ledamot i Astra Zeneca 
Plc, Knut och Alice  Wallenbergs stift-
else och Stora Enso.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 100 638 aktier av serie A och 
1 473 aktier av serie C.

Oberoende i förhållande till banken och 
verkställande ledningen, men inte i för-
hållande till större aktieägare.

Jacob Wallenberg
Född 1956; invald 1997.
Vice ordförande sedan 2005.
Andra uppdrag: Ordförande i Investor. 
Vice ordförande i Atlas Copco, Knut och 
 Alice Wallenbergs Stiftelse samt SAS. 
Ledamot i ABB och Nobelstiftelsen.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 149 330 aktier av serie A och 
5 046 aktier av serie C.

Oberoende i förhållande till banken och 
verkställande ledningen, men inte i 
 förhållande till större aktieägare (ord-
förande i Investor AB:s styrelse).

Gösta Wiking 4)

Född 1937; invald 1997.
Vice ordförande sedan 1997.
Andra uppdrag: Ordförande i 
Angio genetics. Ledamot i Xcounter.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 3 600 aktier av serie A.

Oberoende i förhållande till banken och 
verkställande ledningen, oberoende i 
förhållande till större aktie ägare.

Penny Hughes 6)

Född 1959; invald 2000, B. Sc. (kemi).
Andra uppdrag: Ledamot i Vodafone, 
Reuters, GAP Inc och Bridgepoint 
 Capital (Advisory board).
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 0

Oberoende i förhållande till banken och 
verkställande ledningen, oberoende i 
förhållande till större aktie ägare.
 
Urban Jansson 1)

Född 1945; invald 1996, Högre bank-
utbildning
Andra uppdrag: Ordförande Siemens 
AB och Tylö. Vice ordförande Ahlstrom 
Corp och Plantasjen A/S. Ledamot 
 Addtech, Clas Ohlson, Eniro, Ferd A/S, 
HMS och Stockholmsbörsen bolags-
kommitté.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 8 000 aktier av serie A.

Oberoende i förhållande till banken och 
verkställande ledningen, oberoende i 
förhållande till större aktie ägare.

Tuve Johannesson 8)

Född 1943; invald 1997. Civilekonom 
och MBA.
Andra uppdrag: Ordförande i Ecolean 
International A/S och Findus AB. Leda-
mot i Swedish Match och Cardo.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 18 200 aktier av serie A.

Oberoende i förhållande till banken och 
verkställande ledningen, oberoende i 
förhållande till större aktieägare.

Dr Hans-Joachim Körber
Född 1946; invald 2000
Andra uppdrag: Verkställande 
 direktör och  koncernchef i Metro AG.
Ledamot i Bertelsmann AG och Loyalty 
GmBH.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 0

Oberoende i förhållande till banken och 
verkställande ledningen, oberoende i 
förhållande till större aktieägare.

Jesper Ovesen 3)

Född 1957; invald 2004, civilekonom 
och MBA.
Andra uppdrag: Ekonomi- och finans-
direktör (CFO) LEGO Holding A/S Leda-
mot i FLSmidth & Co. A/S, Merlin Enter-
tainments Group Luxembourg S.a.r.l.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 0

Oberoende i förhållande till banken och 
verkställande ledningen, oberoende i 
förhållande till större aktie ägare.
 
Carl Wilhelm Ros 9)

Född 1941; invald 1999. Fil. pol. Mag.
Andra uppdrag: Ledamot i Anders 
 Wilhelmsen & Co A/S, Bonnier, Camfil 
AB, INGKA (Ikea) Holding samt Profil-
gruppen.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 3 301 aktier serie A och 26 aktier 
serie C.

Oberoende i förhållande till banken och 
verkställande ledningen, oberoende i 
förhållande till större aktieägare.

Styrelse  
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Annika Falkengren 3)

Född 1962; invald 2005 (gällande från 
den 1 januari 2006), anställd i SEB 
1987, Civilekonom.
Verkställande direktör och koncernchef 
från och med den 10 november 2005.
Andra uppdrag: Ledamot i Securitas 
och Ruter Dam. 
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 13 000 aktier av serie A, 535 295 
personaloptioner och 62 000  perfor -
mance shares.

Oberoende i förhållande till större aktie-
ägare, men inte i förhållande till banken 
och verkställande ledningen (verkstäl-
lande direktör och koncernchef i SEB).

Dr Lars H Thunell 3)

Född 1948; anställd i SEB 1997; Fil. dr.
Verkställande direktör och Koncernchef 
till och med 9 november 2005.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 9 000 aktier av serie A, 975 491 
personaloptioner och en initial tilldel-
ning på 39 833 performance shares.

Oberoende i förhållande till större aktie-
ägare, men inte i förhållande till banken 
och verkställande ledningen (verkstäl-
lande direktör och koncernchef i SEB).

 Av anställda utsedda ledamöter

Ulf Jensen
Född 1950; utsedd 1997 (1995), 
 universitetsstudier i ekonomi och 
 juridik. Ordförande i Finansförbundets 
koncernklubb i SEB. Ledamot Finans-
förbundet.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 0

Ingrid Tegvald
Född 1946; utsedd 2002, Jur. kand.
Vice ordförande i Finansförbundets 
 koncernklubb i SEB sedan 2004. 
 Ordförande i Finansförbundets 
 Regionala Klubb Väst sedan 1999. 
Ledamot Finans förbundet.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 391 aktier av serie A, 19 aktier 
av serie C

Av anställda utsedda suppleanter

Göran Arrius
Född 1959; utsedd 2002, Sjöofficer.
Ordförande Akademikerföreningen SEB 
och JUSEK:s sektion för bank och för-
säkring.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 0

Magdalena Olofsson
Född 1953; utsedd 2003 
Ledamot i Finansförbundets koncern-
klubb i SEB. Vice ordförande i Finans-
förbundets Regionala Klubb Stockholm 
& Öst. Ledamot Finansförbundet.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 0

 1)  Ordförande i styrelsens Risk and 
Capital Committee.

2)   Vice ordförande i styrelsens Risk and 
Capital Committee.

3)   Ledamot i styrelsens Risk and Capital 
Committee. 

4)   Ordförande i styrelsens Audit and 
Compliance Committee.

5)   Vice ordförande i styrelsens Audit 
and Compliance Committee

6)  Ordförande i styrelsens Compen-
sation and HR Committee.

7)  Vice ordförande i styrelsens Compen-
sation and HR Committee.

8)  Ledamot i styrelsens Compensation 
and HR Committee.

9)  Ledamot i styrelsens Audit and 
 Compliance Committee.

Styrelse
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Verkställande ledning och revisorer

Annika Falkengren
Född 1962; anställd i SEB 1987, 
Civilekonom.
Verkställande direktör och koncernchef 
sedan 10 november 2005.
Andra uppdrag: Ledamot i Securitas 
och Ruter Dam. 
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 13 000 aktier av serie A, 
535 295 personaloptioner och en initial 
tilldelning på 62 000 performance 
 shares.

Fredrik Boheman
Född 1956; anställd i SEB 1985, 
Fil.kand.
Vice VD, VD för SEB AG sedan 2005.
Andra uppdrag: Ledamot i Teleopti.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 177 aktier av serie A, 75 000 
 personaloptioner och en initial tilldel-
ning på 8 500 performance shares.

Magnus Carlsson
Född 1956; anställd i SEB 1993, 
Civilekonom.
Vice VD, chef SEB Merchant Banking 
sedan 2005.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 3 000 aktier av serie A, 96 824 
personal optioner och en initial tilldel-
ning på 33 700 performance shares.

Mats Kjær
Född 1950; anställd i SEB sedan 1971.
Vice VD, chef för Eastern European 
Banking sedan 2004.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 4 500 aktier av serie A, 148 177 
personaloptioner och en initial tilldel-
ning på 30 000 performance shares.

Harry Klagsbrun
Född 1954; anställd i SEB 2001, 
Civilekonom och MBA.
Vice VD, chef för SEB Asset Manage-
ment sedan 2001.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 30 000 aktier av serie A, 
339 093 personaloptioner och en 
initial  tilldelning på 39 100 perfor-
mance  shares.

Bo Magnusson
Född 1962; anställd i SEB 1982, 
Högre bankutbildning.
Vice VD, chef för Nordic Retail & Private 
Banking sedan 2005.
Andra uppdrag: Ledamot i Nordic 
Central Securities Depository och 
Svenska Bankföreningen.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 3 500 aktier av serie A, 91 000 
personaloptioner och en initial tilldel-
ning på 12 200 performance shares.

Anders Mossberg
Född 1952; anställd i SEB 1985.
Vice VD, chef för SEB Trygg Liv sedan 
1997.
Andra uppdrag: Ledamot i Sveriges 
Försäkringsförbund.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 7 008 aktier av serie A, 472 142 
personaloptioner och en initial tilldel-
ning på 38 000 performance shares.

Nils-Fredrik Nyblæus
Född 1951; anställd i SEB 2004,
Civilekonom.
Vice VD, CFO och chef för staber och IT 
sedan 2004. (CFO sedan 2005)
Andra uppdrag: Ordförande Dande-
ryds Sjukhus AB. Ledamot i Styrelsen 
för god sed på värde pappers-
marknaden.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 200 aktier av serie A, 53 333 
 personaloptioner och en initial tilldel-
ning på 23 900 performance shares.

Dr Lars H Thunell
Född 1948; anställd i SEB 1997, 
Fil. dr.
Verkställande direktör och koncernchef 
till och med 9 november 2005.
Egna och närståendes aktieinne-
hav: 9 000 aktier av serie A, 975 491 
personaloptioner och en initial tilldel-
ning på 39 833 performance shares.

REVISORER

Av bolagstämman vald revisor

PricewaterhouseCoopers
Göran Jacobsson
Född 1947; påskrivande revisor i SEB 
sedan 1995
Auktoriserad revisor, huvudansvarig 
sedan 2000

Peter Clemedtson
Född 1956; medpåskrivande revisor i 
SEB sedan 2000
Auktoriserad revisor

Av Finansinspektionen förordnad revisor

Ulf Davéus
Född 1949; revisor i SEB sedan 2004
Auktoriserad revisor BDO Feinstein 
Revision
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Bo Magnusson och Nils-Fredrik Nyblæus Harry Klagsbrun och Mats Kjær
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Snabbfakta om SEB i 20 punkter
 

•   År 2006 firar SEB sitt 150-årsjubileum. 

•   Cirka 20 000 SEB-medarbetare förser 400 000 företag och  
fem miljoner privatpersoner med finansiella lösningar.

•   SEB finns representerat i 20 länder och mer än hälften av kunderna  
och medarbetarna finns utanför Sverige. 

•   Banken har fler kunder i Baltikum än i Sverige. 

•   Hälften av SEB:s resultat kommer från marknader utanför Sverige.

•   SEB har cirka 600 kontor i Norden, Baltikum och Tyskland.

•   SEB-koncernen har cirka 200 miljoner kundmöten per år – på kontor, 
över telefon via Internet och bankomater.

•   Hälften av SEB:s privatkunder utnyttjar koncernens internettjänster.

•   SEB:s livförsäkringsrörelse har 1,5 miljoner kunder, och SEB Trygg Liv 
är marknadsledare i Sverige på fondförsäkring.

•   SEB är en av världens 20 största aktörer inom valutahandel och 
 utnämnd till bästa nordiska bank inom valutahandel.

•   SEB är rankad som bästa cash management-bank i Norden och 
 Baltikum.

•   SEB är ett av världens 25 största globala förvaringsinstitut för värde-
papper.

•   SEB är största mäklare på Stockholmsbörsen och nummer tre i både 
 Köpenhamn och Oslo.

•   SEB är rankad som nummer tre bland Europas stora fondförvaltare och 
som nummer två avseende aktiefonder.

•   SEB är rankad som bästa kreditkortsutgivare i Norden med varumärken 
som Eurocard, MasterCard och Diners Club.

•   SEB i Tyskland är rankad som nummer ett för högsta kundnöjdhet 
bland företagskunder och som nummer två bland privatkunder.

•   SEB är rankad som bästa bank i Lettland och Litauen, och som nummer 
två i Estland.

•   SEB är första och enda nordiska bank i Ukraina genom köpet av  
Bank Agio.

•   SEB har varit representerat i Kina i över 20 år, och 2005 öppnade 
 banken även en filial i Shanghai.

•   Sedan 1997 stödjer SEB stiftelsen Mentor, som arbetar med drog-
förebyggande verksamhet bland högstadieelever. Banken engagerar 
sig aktivt i styrelsen och cirka 300 medarbetare i Sverige och Litauen 
deltar årligen i mentorskapet.



I mitten av mars finns årsredovisningen  
på nätet, www.sebgroup.com

Skandinaviska Enskilda Banken

Koncernstab Information

106 40 Stockholm

Årsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen 
den 4 april 2006 klockan 14.00 på 
 Cirkus, Djurgårdsslätten, Stockholm.

Kallelse till bolagsstämman publiceras i två av de stora 
dagstidningarna och på www.sebgroup.com den  
28 februari 2006. Av kallelsen framgår bland annat vilka 
ärenden som skall behandlas. Aktieägare som vill delta i 
stämman skall;
–  dels senast onsdagen den 29 mars 2006 vara  

införd i den av VPC förda aktieboken
–  dels senast onsdagen den 29 mars 2006 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 +46 771 23 18 18 
eller via internet på www.sebgroup.com.

Utdelning

Styrelsens förslag till utdelning är 4:75 kronor per aktie. 
Aktien handlas utan rätt till utdelning onsdagen den  
5 april 2006. Som avstämningsdag för utdelning föreslås 
fredagen den 7 april 2006.

Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget 
beräknas utdelningen utsändas av VPC onsdagen den  
12 april 2006.

Ekonomisk information  
under 2006

Bokslutsmeddelande 8 februari

Årsredovisning Mitten av mars

Bolagsstämma 4 april

Delårsrapport januari–mars 26 april

Delårsrapport januari–juni 21 juli

Delårsrapport januari–september 27 oktober

Produktion: SEB och Intellecta Com
m

unication AB  •  M
ats Lundqvist, Bruno Ehrs, Jann Lipka, Stefan Berg, Volvo (in-house), Q
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