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Innehåll 2017 i korthet

Viktiga händelser

Storföretagskunderna refinansierade sina lån
i de attraktiva marknaderna och efterfrågade
traditionell finansiering i mindre grad.

De institutionella kunderna efterfrågade
högavkastande ochmer riskfyllda investeringar i
den rådande lågräntemiljön.

Privatkunderna utnyttjade alltmer SEB:s mobila
tjänster och ny funktionalitet tillkom under året.

Johan Torgeby övertog rollen som SEB:s VD och
koncernchef.

SEB:s kontor i Arenastaden öppnade – nya
lokaler för fler än 4 500medarbetare till cirka
20 procents lägre kostnad.

För andra året i rad kvalificerade sig SEB för
att ingå i Dow Jones Sustainability Index.

Banken tecknade avtal om försäljning av SEB
Pension till Danske Bank för totalt 6,5 miljarder
danska kronor.

Nyckeltal
2017 2016

Rörelseintäkter, Mkr 45 609 43 251

Rörelseresultat före jämförelsestörande
poster, Mkr 22 702 20 296

Rörelseresultat, Mkr 20 806 14 867

Räntabilitet på eget kapital, exklusive
jämförelsestörande poster, procent 12,7 11,3

Räntabilitet på eget kapital, procent 11,5 7,8

K/I-tal 0,48 0,50

Vinst per aktie, kr 7:49 4:88

Föreslagen utdelning per aktie, kr 5:75 5:50

Kärnprimärkapitalrelation, procent 19,4 18,8

Bruttosoliditetsgrad, procent 5,2 5,1

Likviditetstäckningsgrad, procent 145 168

4Omvärldsläge
Världsekonomin förbättrades
trots geopolitisk oro. Ny teknik,
nya kundbeteenden och nya
regelverk påverkar bankens
verksamhet på ett påtagligt sätt.

14Kunder
I det ljusare konjunkturläget
på SEB:s hemmamarknader
var kunderna överlag mer
aktiva. Bankens nya tjänster,
inklusive hållbara produkter,
och dess serviceerbjudande
uppskattades och utnyttjades
i hög utsträckning.
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2017 2016
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ring,%

Räntenetto
19 893 18 738
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Provisionsnetto
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Nettoresultat av
finansiella trans
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Övriga intäkter,
netto

1 112 829 34
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5
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Rörelseresultat
20806 14867 40
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7

Nettoresultat
16 244 10618 53
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31Året i
siffror

Rörelseresultatet före jämförelse-
störande poster ökade med 12
procent. Rörelseresultatet efter
jämförelsestörande poster ökade
med 40 procent. Styrelsen före-
slår en utdelning på 5:75 kronor
per aktie.

8 Strategi och
affärsplan

SEB:s strategi fokuserar på att
skapa en ledande kundupple-
velse, upprätthålla motstånds-
kraft och flexibilitet samt att växa
inom styrkeområden – allt för att
skapa värde för alla intressenter.
Bankens affärsplan innehåller
därför en tydlig tillväxt- och
transformationsagenda.

22 SEB i
samhället

SEB är en integrerad del av
samhället och stöttar innova-
tion, entreprenörskap och
social inkludering. Banken
arbetar tillsammans med
sina kunder för att bidra till
FN:s globala hållbarhetsmål.



Krav och förväntningar från kunder, aktieägare, anställda
och samhället i stortmöts via olika kanaler

Stora företag

SEB:s företagskunder i
Norden hör till de största
i sina respektive bran-
scher. I Tyskland och
Storbritannien omfattar
kunderna såväl större
medelstora företag som
storamultinationella
bolag.

Finansiella
institutioner

De institutionella
kunderna är
verksamma såväl i
Norden som
internationellt.

Mindreochmedel-
stora företag

Totalt betjänar SEB cirka
400000mindre och
medelstora företag i
Sverige och Baltikum.
Av dessa är cirka
274000 helkunder.

Privatkunder

SEB har cirka 4miljoner
privatkunder i Sverige
och Baltikum. Av dessa
är runt 1,4miljoner
helkunder i banken.

Vårt
syfte

Vi är övertygade omatt
entreprenöriellt
tänkande liksom innova-
tiva företag behövs för
att skapa en bättre värld.
Vi finns här för att göra
detmöjligt för dematt
uppnå sina ambitioner
och lyckas i såväl goda
som svåra tider.

Vår
vision

Leverera service i
världsklass till våra
kunder.

Våra strategiska
prioriteringar

• Ledande kundupp-
levelse

• Bibehållenmotstånds-
kraft och flexibilitet

• Tillväxt inomvåra
styrkeområden.

Vår hållbarhets-
ambition
Vara en förebild inom
hållbar utveckling i
finansbranschen.

Med vår vision och strategi…

…via vår affärsmodell…

…arbetar vi för våra kunder.

Motståndskraft
B
olagsstyrning

Tj
än

st
er

Str
ate

gi

IT
Risk

196 kontor i Sverige och Baltikum

37 Swishbetalningar per privatkund och år

206 Swishbetalningar per företagskund och år

20 internationella kontor

20/7 personlig service per telefon

200 kundansvariga för stora företag och finansiella institutioner



2300 stora företag

700 finansiella institutioner

mindre och400000 medelstora företag

4miljoner privatkunder

Vår resultatutveckling 1990–2017 1) Mdr krVåra finansiellamål
Utfall

20171)
Utfall
20161)

Utdelning på 40 procent
ellermer av vinst per aktie

70%2) 75%

Kärnprimärkapitalrelation på cirka 150
punkter övermyndighetskravet

19,4%3) 18,8%

Konkurrenskraftig avkastning 12,7%4) 11,3%

1) Utfallet är exklusive jämförelsestörandeposter. Se sid. 31.

2) Utfall inkl. jämförelsestörandeposter är77%.

3) Kravvid årsslutet 2017enligt Finansinspektionenär 17,2%.

4) Utfall inkl. jämförelsestörande poster var 11,5% .

20171990 1995 20052000 2010

+5%2)

+4%2)

+8%2)

46

22
23

13
8
3

SEB–den ledande företagsbanken iNorden
Andel av totala intäkter 2017,%

Våra kunder

0 20 40 60 80 100

SEB

Nordiska
konkurrenter1)

Stora företag och institutioner Livförsäkring (fondförsäkring)
Kapitalförvaltning Kontorsrörelsen

Totalt ekonomiskt värde skapat av SEB

Räntor erlagda till kunderna

Utdelning till aktieägare

Löner, pensioner och förmåner
till medarbetare

Betalning till leverantörer

Skatter och sociala avgifter

Myndighetsavgifter

Intäkter Kostnader Rörelseresultat

2016

2017

6,91,4

2,0

8,3

7,0

12,0

8,6

11,9

11,5

16,5

12,5 16,6

Skapar värde för våra intressenter

57,0mdr kr

58,2mdr kr

1) Exklusive jämförelse-
störande poster.

2) Genomsnittlig årlig till-
växttakt (CAGR).

1) Fördelning av intäkter för Swedbank, SHB, Nordea,
Danske Bank ochDNB. Enbart affärsområden (indikativt).



Vilka vi är

Vad vi gör

Vilka vi finns till för

Vårt engagemang för att skapa värde för våra kunder
bygger på en tradition av entreprenörskap, internationell
utblick och långsiktigt perspektiv. Som bank har vi en viktig
roll i övergången till en mer hållbar värld.

SEB tar aktiv del i utvecklingen av de samhällen
där banken är verksam, främst genom att bygga goda
kundrelationer. I Sverige och Baltikum erbjuder vi
finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella
tjänster. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och i
Storbritannien har vår verksamhet ett starkt fokus
på fullserviceerbjudanden till företagskunder
och institutioner.

Kunderna kommer alltid främst.
Våra 15 000 engagerade och erfarna
medarbetare arbetar som ett team
för våra kunder på alla demarknader
där vi är verksamma.

SEB Årsöversikt 2017 1



VD har ordet

InomSEB är vi stolta över att vi känner våra kunder väl och att vi
skapar långsiktigt värde utifrån vår tradition av företagande och
ett långsiktigt perspektiv. För oss går det hand i handmed vårt
mål att vara ett föredöme när det gäller hållbarhet inomden
finansiella sektorn. Vi har ambitionen att vara den ledande
nordiska banken för företag och institutioner och den främsta
universalbanken i Sverige och Baltikum.

Ett mer positivt affärsläge
Under2017 sågvi affärsläget bli gradvismerpositivt.Med fler
arbetstillfällen, högre tillgångspriser ochhögre investerings
nivåer samtökadhandel växte världsekonomin trots den
förhöjdageopolitiska osäkerheten. Stora globala obalanser
kvarstår emellertid, och centralbankernahar en svår balansakt
framövernärdenkonventionella penningpolitiken skaåterställas.

Kunderna var mer aktiva
Aktivitetsnivåerna inomde flesta kundsegment ökade. Storfö
retagen drog nytta av de gynnsamma finansieringsvillkoren.
Antalet börsintroduktioner och företagsförvärv ökade och på
skuldmarknaden var aktiviteten hög; dock var efterfrågan på
traditionella banklån låg. De finansiella institutionerna står inför
de alltmer komplicerade regelverkskraven och vi har stöttat
demmed hjälp av vårt breda depåförvaringserbjudande, där
även administration och backofficetjänster ingår. Blandmindre
ochmedelstora kunder i Sverige och Baltikumökade kreditef
terfrågan. Den svenska bostadsmarknaden visade vissa hälso
samma tecken på en stabilisering. Kommunikationenmed
privatkunderna fortsatte att öka – på kontoren, via rådgivning
på distans ochmobila tjänster samt i vårt 24/7 kontaktcenter.

Vi förverkligar affärsplanen
och den långsiktiga strategin
SEB:s långsiktiga prioriteringar – att skapa en ledande kund
upplevelse, upprätthållamotståndskraft och flexibilitet och
att växa inom styrkeområden – utgör basen för vår treåriga
affärsplan. Två år in i planen ökar vi tempot i omvandlingen.
Vi har fokuseratmer på de områden där vi har skalfördelar,
på processer som kan förenklas och vi bygger upp kompetens

inomdataanalys så att vi kan förbättra kundtjänsterna. Det
handlar också omatt förändra arbetssätt så att hela SEB kan
samverka runt ett heltäckande rådgivningserbjudande till
kunderna.
Vi strävarmot en agil utveckling, där teamav specialister

inomprodukt, IT, användarupplevelse och andra områden sam
arbetar för att sjösättamånga små lanseringar som kalibreras
löpandemed kunderna.
När vi nu under 2018 slutför den första fasen av vår lång

siktiga vision – service i världsklass – arbetar vi ocksåmed
att lägga planen för nästa fas. Vi bibehåller våra finansiella
mål och banken har både en stark kapitalisering och förmåga
att skapa nytt kapital vilket, givet de nya standardiserade
Basel IIIreglerna vad gäller kreditrisk somär på förslag,
fortsätter att ha högsta fokus.
Förutsättningarna för bankverksamhet har verkligen för

ändrats jämförtmed för tio år sedan. Dock förändras aldrig
betydelsen av att ha djupt engagerademedarbetare som
arbetar tillsammans – villiga att lära och utvecklas.
Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla våra kunder somvalt

oss sombank och även våramedarbetare. Hela teamSEB är
djupt engagerat i service i världsklass i allt vi gör så att vi kan
vara kundernas första val även på lång sikt.

Stockholm, februari 2018

Johan Torgeby
Verkställande direktör och koncernchef

InomSEB känner vi
våra kunder väl och vi
skapar långsiktigt värde”

Steg för steg förverkligar
vi vår långsiktiga strategi

SEB Årsöversikt 20172
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Vinjett Vinjett
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Omvärldsläget
Ny teknik, nya kundbeteenden och nya regelverk är
omvärldsfaktorer som på ett påtagligt sätt påverkar bankers
verksamhet. Världsekonomin fortsätter att utvecklas starkt,
trots ökad geopolitisk osäkerhet.
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tark konjunktur men geopolitisk oro
Under 2017 fortsatte världsekonomin att utvecklas
starkt samtidigt som ränteläget förblev lågt. Den
geopolitiska oron ökademedan finansmarknaderna
fortsatte att utvecklas positivt. Ur ett globalt pers
pektiv har eurozonen kommit på fötter, och en gene
rell återhämtningmärks även i Kina, Japan, USA och i
tillväxtländer. De nordiska ekonomierna visar en bred
uppgång. I Sverige var tillväxten stark,men samtidigt
kom riskerna i bostadsmarknaden alltmer i fokus.
När det gäller demer långsiktiga utvecklingstren

derna bidrog extrema väderhändelser till att sätta
starkare fokus på klimatfrågan, därmålet omatt
begränsa den globala uppvärmningen till två grader
ser alltmer svåruppnåeligt ut.

Geopolitiska spänningar, globala obalanser och de
senaste årens storamigrationsströmmar är faktorer
sompå ett påtagligt sätt påverkar omvärldsläget.
Sedan 2007 har den globala skuldsättningen, som
andel av global BNP, ökatmedmer än 40 procent
enheter till cirka260procent av global BNP. Samtidigt
brottas de flesta västländernamed en växande
demografisk utmaning i form av oproportionerliga
befolkningspyramider. Det innebär en ökad försörj
ningsbörda för de yrkesaktiva och en belastning för
de offentliga välfärdssystemen.

Digitaliseringen ritar om kartan

Ny teknik, nya aktörer samt ändrade
regleringar och kundbeteenden håller
sedan några år på att rita om kartan
för vilka somkan erbjuda banktjänster
samt vilka tjänster sombanker kan
erbjuda och på vilket sätt.
Den snabba utvecklingen innebär

attmogna universalbankermöter kon
kurrens från fintechbolag, somofta
utvecklar lösningar för specifika finan
siella tjänster. Dessa bolag kan på ett
snabbfotat sätt ta framanvändarvän
liga tjänster.Men, i gengäld har de
svårt att erbjuda det förtroende, den
bekvämlighet och de helhetslösningar
som fullservicebanker gör.
Utvecklingen gårmot att banker,

med sina stora kundbaser, samarbetar
eller går in i partnerskapmed nya

aktörer i syfte att skapa tjänster till
sammans, utveckla sitt erbjudande
och förbättra kundupplevelsen.
Genomatt följa och förstå kund

beteenden kan banker tillhandahålla
individanpassade erbjudanden i allt
snabbare takt.
Blockkedjeteknik och artificiell

intelligens (AI) är tekniker somutveck
las snabbt och förväntas kommaatt
få stor inverkan även på banker. Block
kedjeteknikenmöjliggör att transak
tioner verifieras och utförs i realtid.
InomAI finns redan virtuella agenter
i bankers kundtjänst. Digitaliseringen
skapar ocksåmöjligheter att öka pro
duktiviteten i banksektorn genom
automatisering av interna processer
ochminskat administrativt arbete.

S

Nya regelverk för konsument-
skydd och transparens

Nya regelverk för finanssektorn fortsätter att
införas. De kräver omfattande anpassningar
av processer, rutiner och systemstöd.Mäng
den nya regelverk frånmyndigheterna börjar
avta även omdet ännu återstårmycket
implementeringsarbetemed de befintliga
regelförändringarna.
Det nya EUregelverketMiFID II (Markna

der för finansiella instrument) trädde i kraft
i början av 2018,med syftet att öka konsu
mentskyddet och transparensen kring alla
typer av investeringsprodukter. Under 2018
införs betaltjänstdirektivet PSD2 (Betaltjäns
ter och förmedlingsavgifter), som ställer
krav på att banker öppnar upp sin information
om transaktioner och gör detmöjligt för tred
jepartsaktörer att till exempel initiera betal
ningar. Det kallas ofta Open Banking. I maj
2018 införs även en ny dataskyddsförordning,
GDPR, som innehåller regler omhur företag i
alla branscher ska behandla personuppgifter.
Två större redovisningsstandarder, IFRS 9,

Redovisning av finansiella instrument, och
IFRS 15, Redovisning av intäkter från avtal
med kunder, trädde i kraft 1 januari 2018.
Båda syftar till bättre information om före
tags intäkter och lönsamhet.
Under 2017 började EUkommissionen ett

arbete som syftar till att finansiella tillsyns
myndigheter ska ta hänsyn till hållbarhets
aspekter i sin övervakning.

Strategi
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Strategi

Genomatt uppfylla intressenternas förväntningar via SEB:s affärsmodell

SEB skapar värde
Kundfokus, långsiktighet och finansiell styrka utgör grunden för att möta kundernas,
medarbetarnas och samhällets förväntningar och därmed skapa värde för aktieägarna.

Strategi
Långsiktig strategi
SEB:s strategi bygger på utvecklingen
av nära kundrelationermed ett lång
siktigt perspektiv.
Sesid.9.

Tjänster
Kundanpassade erbjudanden
Proaktiv, kvalitativ rådgivning och
heltäckande erbjudanden somär
tillgängliga på kundens villkor och
baserade på insikt om kundens behov.
Sesid.16–21.

IT
Driftsäker och funktionell IT
ITstrukturen stödjer stabiliteten i den
dagliga driften och agil utveckling av
produkter och tjänster.Se sid. 35
och sid. 7 i Hållbarhetsöversikten.

Kunder
1,7 miljoner företags-
och privatkunder
Kundernas behov är kärnan i bankens
verksamhet. Kundernas högt ställda
förväntningar på service och kvalita
tiv rådgivning samt hållbara lösningar
driver bankens affärsutveckling och
erbjudanden.

Medarbetare
15 000 medarbetare
Bankensmedarbetare bygger
och fördjupar relationernamed
kunderna. Deras engagemang,
kunnande och kontinuerliga lärande
är viktiga framgångsfaktorer för
bankens verksamhet och framtida
utveckling.

Aktieägare
269 000 aktieägare
Aktieägarnas kapital är en förutsättning
för att bedriva bankens verksamhet.
Aktieägarna förväntar sig en konkur
renskraftig och uthållig avkastning på
sitt kapital.Många av de större ägarna
har ett långsiktigt perspektiv på sitt
engagemang i banken.

Samhället
Samhället i stort
Banker utgör en integrerad del av
samhället och är viktiga för att skapa
ekonomisk tillväxt och socialt värde.
Med detta följer förväntningar på att
banken tar ett stort ansvar för hur
den agerar så att samhället kan fort
sätta att utvecklas på ett hållbart
sätt.

SEB Årsöversikt 2017
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Strategi

Värdeskapande baserat på förtroende
Bankerna har en grundläggande roll i samhället genomatt agera
sommellanhand när de tillhandahåller, och ger råd kring, ett brett
utbud av finansierings och sparandelösningar samt riskhante
rings och betaltjänster för alla typer av kunder. SEB:s verksam
het påverkar – och påverkas av – kunderna, aktieägarna,medar
betarna och samhället, Utan deras förtroende kan inte banken
fungera. Därför anpassar sig banken löpande till en föränderlig
miljö, agerar i enlighetmed regelverk och förväntningar samt

strävar efter att tillhandahålla tjänster somär insiktsfulla,
transparenta och tillgängliga på kundens villkor. Internt ställs
dessutomhöga etiska krav för att upprätthålla intressenter
nas förtroende. Till hjälp finns bankens uppförandekod samt
interna regler och rutiner, som tar avstamp i en kultur baserad
på öppenhet, affärsansvar och bankens värderingar.
Läsmerombankensuppförandekodpåsid.28ochpå

sebgroup.com/sv

och ekonomiskt värdeskapas både socialt

För kunder
Genomatt tillhandahålla proaktiv
rådgivning och ett brett utbud av
lättillgängliga tjänster, stödjer SEB
sina kunders långsiktiga ambitioner
och tillför värde i alla utvecklings
stadier för företag och institutioner
och i livets alla faser för privatper
soner.Se sid. 16–21.

För aktieägare
Utdelning och eventuella ökningar
i marknadsvärdet över tiden bidrar
till aktieägarnas ekonomiska trygg
het ochmöjliggör nya investeringar.
SEB:s konkurrenskraft ökar och
långsiktiga risker reduceras genom
integrering avmiljö, sociala och
styrningsrelaterade aspekter.
Se sid. 29.

För medarbetare
Medarbetarnadeltar i, och värdesätter,
demöjligheter till lärande och vidare
utveckling somär integrerade i SEB:s
verksamhet. Medarbetarna deltar
också imånga partnerskap somSEB
stödjer för att hjälpa samhällen att
utvecklas och blomstra.Se sid. 26.

För samhället i stort
Banken förmedlar finansiella lösningar,
tillhandahåller betaltjänster och hante
rar risker. Tillsammans främjar de
ekonomisk tillväxt och välstånd. SEB
betalar skatter och avgifter enligt lokala
regler där banken verkar. SEB tar ansvar
i sin roll som finansiär och kapitalförval
tare och arbetar proaktivtmedmiljö,
sociala och styrningsrelaterade frågor.
Se sid. 22.

Motståndskraft
Finansiell styrka
Den finansiella styrkan ger den
motståndskraft och flexibilitet som
krävs för att bistå kunderna på lång
sikt.Se sid. 31.

Styrning
Tydlig bolagsstyrning
Bolagsstyrningen är baserad på en
tydlig ansvarsfördelning, en väl
utvecklad struktur för intern kontroll
och på ägarengagemang.

Risk
Sund riskkultur
För attmöta kundernas behov tar
och hanterar SEB risker. SEB känner
sina kunder väl och riskermotverkas
av försiktighet, riskmedvetenhet
och expertis i hela organisationen.
Se sid. 34.

Total fördelning av ekonomiskt värde
58,2 miljarder kronor för 2017

Räntor erlagda
till kunder

16,6 mdr kr

Utdelning till
aktieägare

12,5 mdr kr

Lön, pensioner
och förmåner till
medarbetare

11,5 mdr kr

Betalningar till
leverantörer

8,6 mdr kr

Skatt och
sociala avgifter

7,0 mdr kr

Myndighets
avgifter

2,0 mdr kr

SEB Årsöversikt 2017
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Service i
världsklass
SEB:s långsiktiga vision, att leverera
service i världsklass till våra kunder,
speglar en framtid där kundorientering,
enkelhet och tillgänglighet blir allt viktigare.
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SEB:s strategiska prioriteringar Utvalda indikatorer

1 Ledande
kundupp
levelse

Utveckla långsiktiga relationer så att
kundernamed förtroende känner att de
tjänster och den rådgivning somerbjuds
bygger på insikt omderas behov, är tillgäng
liga på deras villkor och att SEB förmedlar
kunskap och agerar proaktivt i deras intresse.

Kundernas vilja att
rekommendera SEB
Se sid. 12

Svenskt Kvalitetsindex
Se sid. 12

2 Motstånds
kraft och
flexibilitet

Upprätthållamotståndskraft och flexibilitet
för att kunna anpassa verksamheten till
rådandemarknadsförhållanden.Motstånds
kraften bygger på kapital och likviditets
styrka. Kostnadseffektivitet främjar lönsam
heten och ger utrymme för nya investeringar.

Styrelsens finansiella mål
Se sid. 12

Likviditetstäckningsgrad
Se sid. 35

3 Tillväxt
inom styrke
områden

Fokusera på lönsamorganisk tillväxt inom
styrkeområden: somuniversalbank i Sverige
och Baltikumoch som företagsbank i hemma
marknaderna utanför Sverige.

Affärsplan
Se sid. 10

Grundad i företagsamhetens tjänst förmer än
160 år sedan, har SEB genomåren spelat en
aktiv roll i samhällsutvecklingen på demarkna
der i vilka banken verkar. Med utgångspunkt i
detta entreprenöriella arv är det bankens ambi
tion att vara den klart ledande nordiska banken
för företag och institutioner och den främsta

universalbanken i Sverige och i Baltikum. Det
är också bankens ambition att vara en förebild
inomhållbar utveckling i finansbranschen. De
långsiktiga strategiska prioriteringarna och den
treåriga affärsplanen, sombeskrivs på nästa
sida, visar vägen framåt.

En strategi för alla intressenter
De strategiska prioriteringarna och affärspla
nen, somäven innefattar framgångsfaktorer
för hållbarhetsarbetet, speglar de väsentliga
frågorna för banken. De är i linjemed förvänt
ningarna från bankens intressenter. Bankens
verksamhet bedrivs baserat på sund riskhan
tering, finansiell styrka, affärsetik och affärs
uppförande, dataskydd och gott ledarskap.
Varje år görs en väsentlighetsanalys för att

säkerställa att de prioriterade områdena
fortfarande är relevanta och för att identifiera
potentiella framväxande frågor. Utvärderingen
genomförs utifrån interna och externa intres
senters perspektiv och utifrån ekonomiska,
miljömässiga och sociala aspekter. Genom
intressentdialoger avgör banken hur de väsent
liga frågorna skall prioriteras och integreras i
affärsplanen.

Långsiktiga strategiska
prioriteringar

 Läs mer om materialitets-
processen och intressenter-
nas engagemang i
Hållbarhetsöversikten.

Strategi
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Affärsplan
SEB:s långsiktiga strategiska prioriteringar utgör
basen för den treåriga affärsplanen för 2016–2018. Planen
fokuserar på två huvudområden, tillväxt och omvandling,
och kompletterasmed tre framgångsfaktorer för hållbarhet.
För att hålla treårsplanen relevant anpassas den löpande
till förändrade affärsvillkor.

Tillväxt
Ökad tillväxttakt
i Sverige

Stärka bankens ställning ytterligare i samtliga kund
segment i Sverige. Bredda utbudet av tjänster och i
högre grad använda kunddata för att proaktivt
erbjuda nya tjänster.

Nordiska och tyska
storföretag och
institutioner

Bredda och fördjupa affärenmed nordiska och tyska
företags och institutionella kundermed ett komplett
tjänsteutbud och digitala kundportaler samt selektivt
attrahera utvalda företagskunder i Storbritannien.

Sparerbjudande till
privatpersoner och
företagskunder

Skapa tillväxt genomatt erbjuda privatpersoner och
företagskunder bekväma och rådgivningsbaserade
lösningar, inklusive försäkringar, för att tillgodose
kundernas behov av långsiktigt sparande.

För att uppnå ambitionen att vara en före
bild inomhållbarhet i finansbranschen
riktar banken in sig på tre framgångsfak
torer för hållbarhet. De förutsätter att
medarbetarna är engagerade, kunniga
och kan tillhandahålla ansvarsfull och
proaktiv rådgivning,med särskilt fokus
påmiljöpåverkan och transparens.
 Läs mer i Hållbarhetsöversikten.

Hållbar finansiering
Ökaandelen finansieringmedpositiv
påverkan.Stärkahållbar rådgivning
ochutökahållbaraerbjudanden.

Framgångsfaktorer för hållbarhet

 Läs mer på sid. 16–21

Sedan 1 januari 2016:

Förvaltat kapital
(nettoinflöde och värde) ökade

162mdr kr
Företagskrediterna ökade

93mdr kr
Nya storföretagskunder

130

Strategi

Sedan 1 januari 2016:

Lån omklassificerade enligt
SEB:s gröna ramverk ökade

13mdr kr
Nya gröna obligationer där
SEB assisterat kunder ökade

10mdr kr



SEB Årsöversikt 2017 11

Omvandling
Service i
världsklass

Fokusera på kunden och använda kunddata för att skapa en
ledande kundupplevelse utifrån ett personligt och lättillgäng
ligt helhetserbjudande där kunderna kan välja var och på vilket
sätt de vill betjänas.

Digitalisering Utveckla anpassade rådgivningsverktyg och gränssnitt base
rade på kundens individuella behov och beteende i olika kanaler.
Detta innebär till exempel att transformera första linjens tjäns
ter till digitala lösningar och portaler. Automatisera interna
processer för att förbättra effektiviteten.

Kontinuerligt
lärande

Fortsätta att investera i att attrahera kompetensmed
rätt värderingar och att se till att befintlig personal erbjuds
utvecklingsmöjligheter och kontinuerligt lärande. Säker
ställa en gradvis kompetensväxling genomatt bredda
rollen för kundansvariga och även utveckla kunnandet i
nom servicedesign och dataanalys.

Hållbara investeringar
VaraNordens ledande leverantörav
hållbara investeringarmedettomfattande
ochkonkurrenskraftigterbjudande.Miljö,
socialaochbolagsstyrningsaspekter ska
varahelt integrerade i investeringsproces
sen föralla tillgångsslag. Förstärkahållbar
hetsaspekternavid investeringsrådgivning.

Innovation och entreprenörskap
Stödja innovation och entreprenörskap för
att driva en hållbar ekonomisk utveckling
och bidra till att skapa nya arbetstillfällen.

 Läs mer på sid. 22–25

 Läs mer på sid. 16–21

Sedan 1 januari 2016:

Kundernas användning av
mobila tjänster ökade

40%
Antal rådgivningsmöten på
distans i Baltikum

1500
Medarbetare i ledarskaps/
talangutvecklingsprogram

1543
Sedan 1 januari 2016:

Bidrag till partnerskapmed
entreprenörer och innovatörer

25Mkr
2017: Fonder förvaltademed
hållbarhetskriterier, andel av
SEB Fonders förvaltade kapital

25%

Strategi
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Mål

Ledandeställning iutvaldakundseg
mentdärettviktigtmåttäromkunderna
ärvilligaatt rekommenderaSEB.

Ytterligare kundundersökningar

EnligtProsperas mätning av övergri-
pande kundnöjdhet behöll SEB sin
1:a plats i bedömningen från de allra
största nordiska företagen,men rank
ningen från alla nordiska storföretag
sjönk från 2:a plats 2016 till 3:e plats
2017.

Finansiella institutioner i Norden
rankade SEB somnummer 2, ner från
1:a plats förra året. Svenska institu
tioner rankade emellertid SEB som
nummer 1 i alla tiomöjliga kategorier.

Enligt Svenskt Kvalitetsindexmät
ning av kundnöjdhet rankades SEB
2:a bland de större bankerna, både av
privatkunder och av företagskunder.
Jämförtmed förra året sjönk dock
SEB:s utfall i båda segmenten. Detta
var en branschövergripande trend.

Mål

SEB skaupprätthålla en kärnprimär
kapitalrelation (CET1) somär cirka 1,5
procentenheter högre än regelverks
kravet. Per31 dec2017uppgick SEB:s
buffert till 2,2 procent.

SEB:s uppskattning av Finansin
spektionens kravpåCET1 var 17,2
procent vid utgångenav2017.

Strategiska mål och utfall
Arbetet med strategin och den treåriga affärsplanen följs upp ochmäts påmånga
nivåer. Dessa utvalda nyckeltal ger en översikt av utvecklingen.

1) Enligt Prospera
2) MetodenNet Promoter Score

2017

2016

2015

2017

2016

2015

20171)

2016

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2015

Kundupplevelse och nöjdhet
Ett flertal interna och externa
nyckeltal används för attmäta
kundnöjdheten. Kundernas
vilja att rekommendera SEB är
ett av de viktigaremåtten på
bankens utveckling.

Finansiella mål
Tack vare denmotståndskraft
och flexibilitet somges av en
stark kapitalbas, god tillgång
till finansiering, hög kreditvär
dighet och kostnadseffektivi
tet kan SEB skapa värde för
aktieägarna under olikamark
nadsförhållanden. Styrelsen
fastställer tre finansiellamål
sombidrar till finansiell styrka.

Utfall exklusive jämförelsestörande poster anges inomparentes.

1) Baserad på förslaget till utdelning för 2017

Utfall exklusive jämförelsestörande poster
anges inomparentes.

Mål

SEB ska generera en konkurrenskraf
tig räntabilitet (avkastning på eget
kapital). Det betyder att banken
långsiktigt strävarmot att nå en
räntabilitet på 15 procent.

Mål

40procent ellermer av vinst per
aktie. SEB strävar efter en långsiktig
utdelningstillväxt. Utdelningens stor
lek fastställsmed hänsyn till SEB:s
finansiella position, det rådande
ekonomiska läget, intjäning,myndig
hetskrav och tillväxtmöjligheter.

Storföretag iNorden
Kundernas vilja att rekommendera1)

Kärnprimärkapitalrelation, Procent

Småföretag i Sverige
SEB:s internaNPS2)

Räntabilitet, Procent

Finansiella institutioner iNorden
Kundernas vilja att rekommendera 1)

Privatkunder i Sverige
SEB:s internaNPS 2)

Utdelning i relation till
nettoresultatet, Procent

Kunderna

Aktieägarna

3,7

>35

(12,9)

(66)

>35

3,5

3,8

>35

(11,3)

(75)

>35

3,7

3,8

>45

(12,7)

(70)

>45

3,74,2

41

19,4

11,5

77

41

3,9

4,1

40

18,8

7,8

113

37

3,9

4,1

BranschsnittUtfall

Utfall

Utfall

Utfall

Branschsnitt

MålMål

36

18,8

12,2

69

34

3,6

Strategi
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Mål

SEB:småläratt varadenmest
attraktivaarbetsgivaren inom
finanssektorn. Framstegmäts
genommedarbetarundersökningen
Insikt.

Kommentar

SEB fortsätteratt habättreutfall än
den finansiella sektornnärdetgäller
engagemang, effektivitet och förtro
endesamtviljanatt rekommendera
arbetsplatsen.

Mål

Minskagapet till nummer 1 i branschen
ochatt hadetbästaanseendetbland
konkurrenternapå längresikt.

Kommentar

Den långsiktiga trenden i Sverigeär
stabil. SEB rankadessomnummer2,
vilketvarövermarknadsgenomsnittet.
SEBkompådelad 1:aplats i Estland. I
LettlandochLitauenharutvecklingen
varit negativochSEBrankadessom
nummer3.

Mål

Att ingå iminst femutvaldahållbar
hetsindex.

Kommentar

SEB ingår i STOXX,Ethibel, FTSE4Good
ochECPI sedan fleraår. SEB ingåräven i
DowJoneshållbarhetsindexsedan två
år.

Mål

Minskakoldioxidutsläppenmed20
procentmellan2016och2020för
att nåmåletom17000tonkoldioxid.

Kommentar

Koldioxidutsläppenvarnästanoför
ändrade jämförtmed föregåendeår.
Ökataffärsresandemotverkade
minskningenhänförlig till tjänstebilar
ochminskadanvändningavpapper.

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2015

Motivation och engagemang
Den årliga undersökningen
Insiktmätermedarbetarnas
engagemang, effektivitet och
förtroende samt deras vilja
att rekommendera SEB som
arbetsplats.

Anseende
SEB följer resultaten av TNS
Reputation Index sommäter
bankens anseende bland
konsumenter och företagare.

Hållbarhet
SEB vill vara ett föredöme inom
hållbarhet i finansbranschen.
Ettmått är ombanken uppfyl
ler kraven för att ingå i olika
hållbarhetsindex. Banken har
också ambitionen attminska
sitt eget koldioxidutsläpp.

1) Företagets anseende hos allmänheten,
enligt TNSReputation Index (viktat i
Baltikum).

2) SEB, SHB, Swedbank, Nordea, Danske
Bank.

2017

2016

2015

STOXX

Ethibel

FTSE4Good

ECPI

DowJones

Employee engagement, Index
Engagemang

Anseende 1), Index
Sverige Baltikum

Medarbetare, Index
Vilja att rekommendera SEB somarbetsplats.

Performance excellence, Index
Effektivitet och förtroende

Ingå i hållbarhetsindex
SEBuppfyller kraven

Koldioxidutsläpp
Ton

Medarbetarna

Samhället

71

71

42

17,000

56

75

73

73

40

17,000

51

76

73

74

38

17,000

55

7777

78

42

20,537

57

81

77

78

45

20,437

54

81

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Genomsnitt för
finanssektorn

Genomsnitt för
finanssektorn

Genomsnitt 2)

Mål 2020

Genomsnitt för
finanssektorn

Genomsnitt2)

79

80

42

21,315

57

80

Strategi
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Kunder
Med kundernas behov i fokus och utifrån bankens
vision att tillhandahålla service i världsklass, tar SEB
i affärsplanen ett antal initiativ för att förbättra
kundupplevelsenmed avseende på rådgivning,
enkelhet och hållbarhet.
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V
ärldsekonomin utvecklades
väl under 2017. Stora
balansräkningar, minskat
beroende av lagercykler och
ökad reglering inom finans
branschen dämpade sväng

ningar i konjunkturen. Volatiliteten på
kapitalmarknaden var låg i den rådande
lågräntemiljön trots ökad geopolitisk
osäkerhet.
Efterfrågan på traditionell bankfinan

siering bland nordiska och tyska storföre
tag var låg under året. Närmarknaderna
uppvisade låg volatilitet minskade de
institutionella kundernas efterfrågan
på riskhanteringstjänster då de sökte
tillgångarmed högre avkastning.

Aktiviteten var stark på aktiemarknaden
och vad gäller börsintroduktioner.
I de baltiska länderna var bådemindre

ochmedelstora företag och privatkunder
mer positiva och efterfrågade finansiering
i allt större utsträckning. Baltiska kunder
både uppskattar och utnyttjar de nya
mobila banktjänsterna i allt högre grad.
I Sverige var interaktionenmed kun

derna hög i alla kanaler – på kontoren, i ett
dygnet runtöppet kontaktcenter och i
digitala kanaler. Mot slutet av året, sågs
några hälsosamma tecken på stabilisering
i den svenska bostadsmarknaden.

Kundaktiviteter 2017

2 300
400 000

700 4 000 000

Stora företag
Banken betjänar cirka 2300 storföretag inomett brett spann
av branscher varav de flesta har internationell inriktning.
I Norden är dessa bolag bland de största i sina respektive
branschermedan kunderna i Tyskland och i Storbritannien
finns i spannet från störremedelstora företag upp till multi
nationella företag.

Finansiella institutioner
Banken betjänar cirka 700 finansiella institutioner. De utgörs
av pensions och kapitalförvaltare, hedgefonder, försäkrings
bolag och andra banker somär verksamma iNorden och
internationellt.

Mindreochmedelstora företag
Banken betjänar cirka 400000mindre ochmedelstora företag
i Sverige och Baltikum. Av dessa uppgick antalet helkunder till
175 000 i Sverige och 99000 i Baltikum. Segmentetmedelstora
företag och offentlig sektor i Sverige omfattar cirka 650 kunder,
mångamed internationell verksamhet. I offentlig sektor återfinns
bland annat statligamyndigheter, statligt ägda företag samt
kommuner.

Privatkunder
Banken har cirka fyramiljoner privatkunder i Sverige och Balti
kum. Av dessa är 488000 helkunder i Sverige och 920000 i
Baltikum. För bankens privatkundermed större kapital och behov
avmer kvalificerad rådgivning tillhandahåller SEB ett omfattande
private bankingerbjudande. Under 2017 breddades detta erbju
dande och SEB tillhandahåller nu tjänster inomprivate banking
för cirka 39000 kunder.

Kunder

Kundsegment
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Stora företag och
finansiella institutioner

SEB:s djupa kännedom om företags- och de institutionella
kunderna gör att banken kan skapa tjänster som tillför
värde. Banken utforskar den nya teknikensmöjligheter och
blev första bank i Norden att använda blockkedjeteknik för
att utföra betalningar.

Tillväxt och omvandling,
treårsplanen 2016–2018
SEB fortsatte att växa i Nordenmed ett
100tal nya stora företagskunder sedan
affärsplanen lanserades. Under planens
två första år har relationenmed
kunderna breddats och intjäningen per
kund ökat bland de stora företagskun
derna. SEB har befäst sin ledande ställ
ning vad gäller större affärstransaktio
ner. Banken fick dessutombranschens
högsta betyg i Sverige enligt Prosperas
årliga kundnöjdhetsmätning.
Fokus framöver ligger på att fortsätta

arbetetmed att fördjupa kundrelatione
nerna och öka antalet produkter som
används.
I treårsplanen ingår en breddning av

den brittiska verksamheten, där SEB
nu vänder sig till utvalda brittiska stor
företag. SEB attraherade ett drygt tiotal
brittiska företagskunder under 2017.

SEB:s ställningstaganden
och branschpolicys

SEB:spolicysåterfinnspå
sebgroup.com/sv/om-seb/hallbarhet

Tillväxt
Bättre depåtjänster
Under 2017 har ett flertal stora finansiella
institutioner valt att flytta sin depåaffär
till SEB:s nya globala plattform för depå
förvaringstjänster (custody), Investor
World. Därmed får de tillgång till enmängd
förbättringar när det gäller till exempel
hantering av fonder, säkerheter, bolags
händelser, cashmanagement och valuta
handel.
Plattformenhar utvecklats i samarbete

medBrownBrothersHarriman, somstår
för infrastrukturen,medanSEBansvarar
för kundrelationen och gränssnittetmot
kund.

Omvandling
Visuellt stöd för cash management
SEB lanserade under 2017 en ny avance
rad analys och planeringsfunktion
inbyggd i internetbanken för stora företag
och finansiella institutioner (C&I Online).
Funktionen, som kallas Analytics, hjälper
kunderna att överblicka, analysera och
effektivisera sin likviditetsställning.
Funktionen vänder sig till främst trea

surychefer och cashmanagers. Kunderna
kan ansluta alla sina banker runt om i
världen och överblicka sin likviditet på
koncernnivå.

Första blockkedjebetalningen
Under 2017 blev SEB den första banken
i Norden att ta blockkedjetekniken i
produktion för skarpa betalningar. En av
bankens stora företagskunder använder
numera tekniken för överföringarmellan
sina SEBkonton i Sverige ochNewYork.
Pilotprojektet är lovande och visar att det
går att göra en betalning på några sekun
der jämförtmed upp till 2 dagar tidigare.
Och detmed bibehållen säkerhet.

Ett annat blockkedjeinitiativ finns för
kundernas internationella handel vilken
innebärmanuell och tidskrävande doku
menthantering. För att förenkla har
banken tillsammansmed ett drygt tiotal
internationella banker tagit framen proto
typ där hela processen kan effektiviseras.
Ett annat område är fondhandeln. SEB

har inlett ett samarbete med Nasdaq för
att testa en ny fondhandelsplattform
baserad på blockkedjeteknik.
Banken har även gått in som delägare i

det internationella blockkedjekonsortiet
R3 och investerat i det danska företaget
Coinify, som sysslar med blockkedje
betalningar.

Hållbarhet
Hållbar finansiering
I taktmed att klimatutmaningarna ökar
krävs stora infrastrukturinvesteringar.
Samtidigt stärksmedvetenheten bland

Kunder
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låntagare och investerare om fördelarna
med att integrera hållbarhetsaspekter i
investeringsbeslut.
SEB bidrar genomatt hjälpa kundermed

kapital till gröna investeringar inomområ
den som infrastruktur och förnybar energi.
2007 var SEB, tillsammansmedVärlds
banken, pionjärmed den första gröna
obligationen, och är nu den tredje största
arrangören (underwriter) för gröna obliga
tioner i världen. 2017 utfärdade SEB sin
första egna gröna obligation på 500miljo

ner euro. Pengarna är öronmärkta för
finansiering av gröna initiativ och
lösningar.
SEB har ett antal policys som sätter

ramar för bankens utlåning och affärer
inomvissa sektorermedmiljöpåverkan
såsom fossila bränslen samt gruv och
metallindustrin. Dessa och andra bransch
policys och ställningstaganden är en vär
defull bas för kunddialogen och bidrar
till att tydliggöra hållbarhetsaspekter
vid olika beslut. Sedan 2015 gör SEB

ingen nyfinansiering av kolbrytning och
kolkraftverk.
SEB är idag en av de största förvaltarna

avmikrofinansfonder i Europa. Genomatt
investera imikrofinansieringsinstitut kan
SEB:smikrofinansfonder erbjuda lån till
personermed lägre inkomster på tillväxt
marknader, vilka ofta står utanför det
finansiella systemet. Banken hanterar sex
mikrofinansfonder till ett totalt värde på
cirka 6miljarder kronor somnår fler än 19
miljoner entreprenörer i 38 tillväxtländer.

Möt en av våra kunder:

IndustrikoncernenAhlstrom
Munksjö utvecklar avance
rade fiberbaseradematerial
somanvänds i industriella
applikationer och i konsu
mentnära produkter. Bolaget
har 41 produktionsanlägg
ningar i 14 länder.
Företaget har en lång rela

tionmedSEB, somär en av
koncernens huvudbanker.
Relationen omfattar de flesta
produktområden, från finan

siering och cashmanagement,
till trade finance och trading
lösningar för att hantera valu
tarisker.
”Den långa och breda rela

tionen är ett kvitto på att vi är
nöjdamed samarbetet. Det
viktigaste i en bankrelation är
en långsiktighet, sombär både
i goda och svåra tider. Det
måste också finnas ett enga
gemang och en vilja att vara
med och utveckla bolaget”.

Det ömsesidiga pensionsbola
get Ilmarinen ansvarar för
pensioner för cirka 1,1miljoner
finländare och det förvaltade
kapitalet uppgår till drygt
45miljarder euro.
”När jag talar med våra

nyckelpersoner om samarbe
tet med SEB är det några
gemensamma nämnare som
återkommer. Dit hör goda
personliga relationer, samt

den starka lokala närvaron
här i Finland och övriga Nor
den”, sägerMikkoMursula.
SEB får höga betyg för ett

erfaret och kompetent team
inom aktieanalys. Banken ses
också som en ledare inom
hållbarhet. ”SEB var en av
de första som inkluderade
hållbarhetsaspekter i sin
aktieförvaltning”.

”Det viktigaste är långsiktighet,
partnerskap och en vilja att
varamed på vår tillväxt-
resa.”

”SEB erbjuder bra och globalt
diversifierad service över
såväl regioner som tillgångs-
klasser.”

Pia Aaltonen-Forsell
Finanschef påAhlstromMunksjö

Mikko Mursula
Finanschef på Ilmarinen

Kunder

Möt en av våra kunder:
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Tillväxt och omvandling,
treårsplanen 2016–2018
Företagsaffären utvecklas positivtmed
ökade intäkter, nya kunder och en ökad
andel av kundernas affär. Bankens fokus
på rådgivning och korsförsäljning bidrar
till den positiva intäktsutvecklingen. I
Sverige är ökningen av lånevolymerna
sedan början av 2016 driven främst av
utlåning inom fastighetsbranschen
medan efterfrågan på andra företagslån
var relativt låg. Företagsinlåningen var
stabil. Företagskrediterna i Baltikumhar
ökat två år in i affärsplanen.
Fokus under 2018 ligger på att fort

sätta tillväxtsatsningen på företagssi
dan, i Sverigemedmålet att ökamark
nadsandelenmed en procentenhet per
år.Möjligheten för företag att bli kunder
digitalt, Greenhousekonceptet (se arti
kel till höger) och externa partnerskap
är faktorer som förväntas leda till ökade
affärsvolymer och en ökad andel av
kundernas affär.

Mindre och
medelstora företag

Tillväxt
Partner för tillväxtföretag
Under2017 lanseradesGreenhouse, en
satsning på att stärka partnerskapetmed
tillväxtföretag. Ambitionen är att vara en
samtalspartner som företagen kan vända
sig tillmed alla typer av affärs och tillväxt
frågor och inte bara direkta bankfrågor.
SEB har därför byggt upp ett nätverk av
externa partners för frågor som företagen
behöver hjälpmed, såsomanskaffning
av riskkapital, skattefrågor, juridik och
rekrytering.
Greenhouse handlar omatt inspirera

och bjuda på kunskap genom seminarier,
workshoppar och nätverksträffar. Dess
utombjuder SEB in utvalda företag till
Growth Lab, ett tioveckorsprogramdär
de får hjälp att konkretisera sina tillväxt
planer.
Vid innovationscentret i Tallinn startade

SEB ett liknande tillväxtprogramunder
2017 där ett antal utvalda företag under
tre till sexmånader får stöd i att konkreti
sera sina utvecklingsplaner, stärka sin
innovationskraft och gå igenom sina
affärsmodeller. Liknande programplane
ras för Lettland och Litauen under 2018.

Grundtrygghet för småföretagare
Försäkringsskydd är ett vanligt oros
moment blandmindre företagare. SEB är
en av få aktörer påmarknaden somhar ett
konkurrenskraftigt försäkringsskydd att
erbjuda alla småföretagare.
Sedan 2017 ingår försäkringslösningen

Trygg Start och TryggGrund därför som
ett förvalt alternativ i bankens grundpaket
till företag. Därmed ökarmöjligheten att
fler småföretagare kompletterar sitt
grundskydd.Med Trygg Start får nystar
tade företag en sjukförsäkring,medan
TryggGrund ger denmer etablerade före
tagaren ett komplett försäkringsskydd
på sammanivå somvid anställning.

Omvandling
Integration med
tjänsteleverantörer
SEB har sedan länge byggt integrerade
lösningar, somgör att storföretagen kan
hantera och automatisera betalningar
direkt i sina affärssystem. Sammautveck
ling sker nu i snabb takt gentemotmindre
företag,men här handlar det omatt skapa
den tekniska integrationenmed leverantö
rer avmolnbaserade affärssystem samt
företag som tillhandahåller bokförings
och lönetjänster.
Den första integrationen skapades

redan 2014 gentemot affärssystemet
Visma. Sedan dess har ytterligare leve
rantörer tillkommit.
SEB gick under 2017 in somdelägare i

fintechbolaget Capcito. Bolaget erbjuder
en onlinetjänst där företag kan koppla
ihop sina affärssystemmedCapcito och
därmed enkelt få tillgång till rörelsefinan
siering baserat på kassaflöde och under
liggande kundfordringar.

SEB underlättar för kundernamed lättillgängliga
tjänster och vidareutvecklar sitt erbjudandemed hjälp
av nya lösningar, ofta i partnerskapmed fintechbolag
och tjänsteleverantörer. Banken vill bidra till att främja
entreprenörskap och innovation.

Kunder
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Hållbarhet
Kunddialog om hållbarhet
Bland bankens små ochmedelstora före
tag ökar engagemanget för hållbarhet.
SEB stödjer demgenomatt hålla och
sponsra föreläsningar samt arrangera
workshops ommiljö, sociala och bolags
styrningsrelaterade aspekter i affärsverk
samheten, och hurman integrerar dem i
den dagliga verksamheten.
SEB arbetar kontinuerligt för att inte

grera hållbarhet i sin egen verksamhet.
Under 2017 uppdaterades verktyget för
affärs och kreditanalys för små och
medelstora företag. De kundansvariga
beaktar nu hållbarhetsaspekter vid analys

av företag och i kreditbeslut. Kopplat till
verktyget finns stödfrågor, relaterade till
miljö, sociala och bolagsstyrningsaspek
ter, somde kan reflektera över och vid
behov diskuteramed kunderna. Syftet är
att analysera företagets hela värdekedja
för att bättre förstå kundensmöjligheter
och utmaningar. Diskussionen är uppskat
tad av kunderna.
I de tre baltiska länderna verkar SEB

för en positiv samhällsutveckling genom
att främja entreprenörskap och inkludera
hållbarhet somen naturlig del i rådgiv
ningen till kunder.

"högisbild begärd avMalin /Munter 4/1"

Biotechpharma är ett litauiskt
företag somutvecklar och
producerar biofarmaceutiska
produkter för läkemedelsin
dustrin. Företaget sysselsät
ter 150 personer och har
omkring 150 kunder i fram
förallt USA, Europa ochAsien.
Somentreprenör har

Vladas en långvarig relation
med SEB, somhar varit med
och stöttat tillväxtresan bland
annatmed finansiering. ”Jag
tycker banker ska vara lite
konservativa. De får gärna
dubbelkolla affärsplanen och

säga nej första gången. Då
fårman gå hemoch slipa på
planerna, inte bara en utan
flera gånger. Det gör resulta
tet bättre”, säger han.
När SEB lanserade ett

private bankingerbjudande
i Litauen för några år sedan,
lämnadeVladas sin tidigare
schweiziska bank och sam
lade även sin privatekonomi
hos SEB.
”Jag uppskattar företags

kulturen i SEB. Den bygger
på relation och engagemang
för kunderna”.

”För oss kommer kunden
först och det är så SEB
behandlarmig.”

Vladas A. Bumelis
Grundare och styrelseordförande
för Biotechpharma

Kunder

Möt en av våra kunder:
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Tillväxt och omvandling,
treårsplanen 2016–2018
Ökad proaktivitet och förbättrade tjäns
ter bidrog till högre tillväxt inombolån
och inlåning. I Baltikumväxte kundinlå
ningen och lånevolymerna ökat sedan
början av 2016, i taktmed att hushållens
ekonomiska situation förbättrades. I
Sverige berodde tillväxten inombolån
delvis påmer proaktiv rådgivning och
förenklade processer för nya bolån och
nya kunder. Under 2018 ligger fokus på
att närma sigmarknadens tillväxttakt.

Privatkunder har varit avvaktande
när det gäller att öka sitt fondsparande
och potentialen för ökad tillväxt består.
Nya sparvolymer har dock tillkommit
sedan början av 2016.
Nya tjänster, automatiserade funktio

ner och introduktion av robotrådgivning
kommer att frigöra tid förmer proaktiv
och personlig service för de som så öns
kar. För 2018 ligger fokus på att ytterli
gare öka proaktiviteten bland annat
genom rådgivning på distans.

Tillväxt
Sparande
Trenden vad gäller demografisk föränd
ring ökar behovet av långsiktiga bespa
ringar. I Sverige är SEB den enda större
bank somerbjuder även traditionell livs
försäkring. Ett liknande erbjudande finns
i de baltiska länderna. SEB:s intag av nytt
förvaltat kapital uppgick till 14miljarder
kronor netto under 2017.

Förbättrad kundupplevelse
Kunderna uppskattar och använder i allt
högre grad SEB:s lättillgängliga tjänster.
Under 2017 blev detmöjligt för privatper
soner att ansöka ombolånelöfte eller bli
ny kund i banken på helt digital väg.
Närdetgäller bolånärdet första steget

en förenkladbolånekalkyl, somgerkun
dernaen indikationomhurmycketdehar
möjlighet att låna. Steg tvåären förenklad
ansökanom lånelöfte, somtarett parminu
ter att slutföra.
På sammasätt gårdet nuatt bli nykund

utanatt behövabesökaett kontor för att
identifiera sig, fylla i enkänndinkund
blankett och skrivapåolikaavtal. Detenda
somkrävsäratt kundenärmyndigochhar
ettmobilt BankID.

Omvandling
Distansrådgivning
Inompensionsområdet arbetar SEB sedan
längemed distansrådgivning, somgör att
kunderna kan få tillgång till kvalificerad
pensionsrådgivning direkt från arbets
platsen eller från hemmet. Detta ökar
tillgängligheten och bekvämligheten och
undersökningar visar på hög kundnöjdhet.
En liknande funktion för distansråd

givning infördes under 2017 i Baltikum,
där privatkunder kan boka in sig för video
mötenmed sin rådgivare och utföra vissa

tjänster somatt öppna nytt konto.
Inomden svenska verksamheten pågår
ett pilotprojekt för att kunna använda
teknikenmed skärmdelning och distans
rådgivning för alla typer av tjänster.

Dataanalys och
artificiell intelligens
Tillgången till data blir en allt viktigare
resurs för att förstå kundernas behov,
öka kundlojaliteten, förbättra servicen
och attrahera fler kunder.
SEB etablerade under 2017 en datasjö

– en teknisk plattform för att samla, kva
litetssäkra och skapa enkel åtkomst till
all data som SEB har. Det handlar om
både strukturerad och ostrukturerad
data, intern såväl som extern och allt från
realtidsdata till statisk data (basdata).
Med hjälp av artificiell intelligens och

avancerad dataanalys kan banken öka
servicegraden och proaktivt möta kun
dernas behov. SEB:s digitala assistent,
Aida, utvecklade sin förmåga att svara
på kundernas frågor. En bra kontroll
och struktur av bankens data ökar den
interna effektiviteten.

SEB underlättar kundernas vardag genomatt förenkla
processer och lansera lättanvända lösningar för tjänster och
rådgivning. Avancerad dataanalys och artificiell intelligens
skapar värde genomökad proaktivitet.

Privatkunder

Kunder
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Ett annat nytt område är så kallad robot
teknik. Manuella arbetsuppgifter som
utförs i många steg, till exempel månat
liga rapporter som sammanställs från en
mängd olika källor, kan enkelt program
meras och utföras av virtuella (mjuk
varu) robotar vilket ger bankens medar
betare tid till mer avancerade uppgifter.
Via samarbetet med Samsung Pay

möjliggjordes digitala kortbetalningar.
Dessutom lanserade Fitbit sin betalser
vice, Fitbit Pay, i Sverige, Norge, Danmark
och Finland. SEB var med från starten
och har möjliggjort för många av sina
kortkunder att betala med en så kallad
aktivitetsklocka i de affärer som tillhanda
håller kontaktlösa betalningar.

Hållbarhet
Hållbara produkter
Intresset för hållbara produkter ökar bland
privatkunder, inteminst inom sparområ
det, där allt fler ärmåna omatt deras
sparandeskabidra till ett hållbart samhälle.
Under 2017 har förändringar gjorts i

fondförvaltningen för att stärka SEB:s
baserbjudande ur ett hållbarhetsperspek
tiv. De så kallade strategifonderna investe
rar idag till större del direkt i aktier och
obligationer. Förvaltarna får därmed större
möjlighet att påverka de enskilda inne
haven ur ett hållbarhetsperspektiv. Där
med kommer omkring två tredjedelar av
strategifondernas tillgångar uppfylla fond
bolagets strängaste hållbarhetskrav, vilka
är desamma som för SEB:s hållbara fonder.

SEB erbjuder också flera fondermed
särskild hållbarhetsprofil, exempelvis SEB
Green Bond Fund som investerar i gröna
obligationer, samt aktiefonderna SEBHåll
barhetsfondGlobal och SEBHållbarhets
fond Sverige där förvaltarna väljer bolag
somaktivt bidrar till en hållbar utveckling.
SEB Hållbarhetsfond Sverige blev

Svanenmärkt 2017 och uppfyller därmed
ytterligare hållbarhetskrav sompåverkar
bolagsvalen i fonden. Dessutom innebär
kraven att fondens förvaltare redovisar,
på ett tydligt sätt hur fonden och investe
ringarna bidrar till en hållbar utveckling.
Läs mer i rapporten Hållbarhetsöversikt.

Kunder

Syskonparet Lotta ochAnders
Svensson driver bygghandeln
Woody Bygghandel Stock
holm Syd. Som företagare har
de en lång och djup relation
med SEB.
”Banken är engagerad i vad

vi gör. Vi litar på varandra och
försöker hitta lösningar, som
är bra för båda parter. Det är
precis samma förutsättningar
som i relationen till våra kun
der”, säger Anders.
Båda syskonen har också

samlat sin privatekonomi i
banken.
”Det är en jättefördel att

vara kund både somprivat
person och företagare. Det
mesta sköterman ju digitalt.
Men det betydermycket att vi
kan lita på att det också finns
ett personligt engagemang
från banken”, säger Lotta.
”Det viktigaste är att det

fungerar smidigt i vardagen.
Tid är det somman harmest
ont om!”.

”Det är en jättefördel att
vara kund både somprivat-
person och företagare”.

Lotta och Anders Svensson
Privat och företagskunder

Möt två av våra kunder:



SEB i samhället
Som bank är SEB en integrerad del av samhället och de
platser där banken verkar. Genom att engagera sig för innovation
och entreprenörskap, kunskap om ekonomi och social inkludering
bidrar SEB till att stärka möjligheterna för framtida generationer.
Banken arbetar också löpande för att minska sin direkta och
indirekta koldioxidpåverkan.
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nmiljö där entreprenörskap
främjas och företag kan växa
och investera leder till att
samhället blomstrar eftersom
det skapar tillväxt och nya
jobb. SEB samarbetar därför

med ett antal organisationer ochmötes
platser för att stötta företag, från nya
småföretag via Ung Företagsamhet
ochVenture Cup till entreprenörseliten
genomÅrets Entreprenör. I Baltikumdriver
SEB sinwebbaserade eAkadeemiamed
pedagogiska filmer, och utbildnings
och testmoduler för nystartade företag
och entreprenörer.

Stöd till sociala entreprenörer
Sociala entreprenörer spelar en allt vikti
gare roll i samhällen där sociala och
ekonomiska klyftor liksomojämlikhet ökar.
SEB samarbetarmed Inkludera, en para
plyorganisation för sociala entreprenörer
som stödjer samhällsgrupper som riskerar
utanförskap. 2017 deltog SEB i Social Inno
vation Summit i Malmö, en av de största
mötesplatserna för social innovation i
Norden. Det övergripandemålet var att
finna nya lösningar på utmaningarna i
samhället. Tillsammansmed Inkludera
fokuserade SEB på hur kommuner kan bli
mer effektiva när det gäller att köpa tjäns
ter från sociala entreprenörer och därmed
skapa värde för samhället.

Finansiell inkludering
Banken delarmed sig av sin kunskap
kring privatekonomi för att på så sätt ge
människormöjligheter att fatta informe
rade finansiella beslut och bidra till bättre
fungerande samhällen. I Baltikumhar SEB
undermånga år anordnat ekonomikurser
medmålet att utbilda ungdomar i att
hantera sin privatekonomi och ge dem
inspiration för framtiden. SEBkurser har
hållits av 367medarbetare somunder
de senaste två åren har nått 13 700
ungdomar.

Mentor
Sedan 1997 har SEB samarbetatmed
Mentor, en organisation vars syfte är att
skapa relationer och bygga förtroende
mellan unga och vuxna, attmotivera och
inspirera samt förebygga drogmissbruk.
GenomMentor kan SEB:smedarbetare
stödja unga i de lägre tonåren och bidra
till samhället samtidigt somde utvecklar
sig själva och sitt eget ledarskap. År 2017
omfattade SEB:s engagemang nästan
6000 relationer totalt och i Sverige
investerademedarbetarna ungefär
4 300 timmar i volontärarbetet.

Minska bankens miljöpåverkan
Klimatförändringarna är en av dagens
viktigaste utmaningar. SEB inser vikten av
att arbeta aktivt för attminska sin direkta
miljöpåverkan och arbetar därför för att
optimera energiförbrukningen,minska
pappersförbrukningen och förbättra före
tagets bilpark. För att ytterligareminska
utsläppen i sambandmed affärsresor
läggs särskilt fokus på attminska antalet
flygresor, vilka står för huvuddelen av
SEB:s koldioxidavtryck.

PegahAfsharian ochNatassia Fry grundadeKompis
Sverige, en ideell organisation som stöds av Inkludera.
Organisationenmatchar ihop etablerade svenskar och
nyanlända och skaparmötenmellan dem. SEBmedarbe
tare deltar i programmet.

SEB stödjer entreprenörer
– från affärsidé till
blomstrande företag Före-

bilder

Tillväxt

Nyföre-
tagare

Affärsidé

Intresse &
inspiration

Ung Företagsamhet • Prins Daniel’s Fellowship • SIMENext

Venture Cup•Business Challenge

NyföretagarCentrum• Internationella
Företagarförening i Sverige

Sting • Connect • SUP46•SEB Innovation Forum
•YEoS•Minc •G-Lab21 •BASE10• Inkludera Invest

Årets entreprenör •Guldklubban

SEB:s stöd till partnerskap för
framtida generationer

52,7Mkr

E

Intressenter
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Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål

FN:s hållbarhetsmål (de globalamålen, SDG) har under 2017
fått en allt tydligare roll somgemensam ”affärsplan” för nationer,
organisationer och näringsliv. Målen somantogs i FN2015
fokuserar på att utrota fattigdom, skydda planeten och säker
ställa jämlikhet för alla. Målen är integrerade och de balanserar
de tre hörnstenarna i hållbar utveckling: ekonomisk tillväxt,
social inkludering ochmiljöskydd.
Genomett aktivt partnerskapmed SEB:s kunder stöttar och

bidrar banken till många av de 17målen. SEB har dock valt att
särskilt prioritera fyra av demdär bankens verksamhet har stor
påverkan:

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

13 Bekämpa klimatförändringen

16 Fredliga och inkluderande samhällen

Många av SEB:s kunder har gjort egna prioriteringar blandmålen,
och kartan övermålen underlättar de diskussioner somkunderna
förmed banken kring både sina utmaningar ochmöjligheter.
Undermer än tio år har SEB utvecklat ett flertal hållbara

produkter liksompolicys och processer som ligger i linjemed de
globalamålen. SEB har varit pionjär både vad gäller gröna obliga
tioner ochmikrofinansfonder, och bedriver ett systematiskt håll

barhetsarbete inom investeringsverksamheten. Bankens stöd
till entreprenörer och ett starkt fokus på att bekämpa finansiell
brottslighet är andra områden där SEB aktivt bidrar till målen.

Under 2017 har flera initiativ tagits inomSEB vad gäller
utveckling av produkter och tjänster somhar koppling till de
globalamålen. Ambitionen är att presentera resultatet av detta
arbete under 2018.
Läs mer om hur SEB kopplar hållbarhetsmålen till verksamheten

i Hållbarhetsöversikten.

De globala målen
– en affärsplan för världen

Intressenter
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Dialog med intressenter

Banken samverkarmedmånga olika aktörer i sin
verksamhet och för en löpande dialogmed dem
för att försäkra att deras förväntningar är beak
tade i strategi och planer. Det gäller inte bara
kunderna,medarbetarna och aktieägarna, utan
även andra intressenter som leverantörer,
myndigheter, lagstiftare och företrädare för lokal
samhället på de platser där SEB verkar.
Det finns en god överensstämmelsemellan

intressenternas prioriterade frågor och det somär
väsentligt för banken.
Läs mer om SEB:s väsentlighetsanalys och

intressentdialoger i Hållbarhetsöversikten.

Hållbarhet är en affärsfråga

Hållbarhet är i dag en alltmer integrerad del av bankens affärsverksamhet.
Det grundar sig i insikten att hållbarhet bidrar till bankens långsiktiga
lönsamhet. SEB:s ambition är att skapa långsiktigt värde både ur ett ekono
miskt, etiskt, socialt ochmiljömässigt perspektiv. Banken tar ansvar för hur
verksamheten påverkar kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i
stort.
Klimatkris, social oro och risken för värdelösa tillgångar (”stranded

assets”) är några exempel på en icke önskvärd utveckling sompåverkar
människor, företag och samhällen, och vars effekter SEB ocksåmåste
hantera i sin verksamhet. Men hållbar utveckling betyder också stora
möjligheter. Den snabba tekniska utvecklingen och nya sätt att tänka leder
till innovativa lösningar sombidrar till att hantera nya behov i samhället
och till att omforma branscher.
På både internationell och nationell nivå tar både stater, myndigheter och

näringsliv kraftfulla initiativ för enmer hållbar värld, inklusive krafttagmot
klimatförändringar. För SEB betyder det att banken utvecklar sin rådgivning
ytterligare för att hjälpa kunderna navigera i den änmer komplexa omvärl
den. SEB uppgraderar också sin analys och sina verktyg för att bättre
hantera hållbarhetsrisker i kreditanalys och beslut.
Banker och hela det finansiella systemet har genom sina åtgärder en cen

tral roll i utvecklingen. Ett exempel på hur SEB bidrar till förändringen är att
banken förmedlar kapital till gröna infrastrukturinvesteringar. Ett annat
exempel är att banken erbjuder hållbara sparprodukter till kunder somvill
investera i de företag somär bäst i klassen när det gällermiljö, sociala och
bolagsstyrningskriterier.

Privatkundernas prioriteringar

SEB strävar efter att erbjuda kunderna tjänster
som är transparenta och tillgängliga på deras vill-
kor och bjuder ofta in kunder att testa betaversioner
av nya tjänster. Ett exempel på detta är en dialog som
fördes av SEB:s fondbolagmed privatkundermed
ägande i SEBHållbarhetsfond Sverige under 2017.
Kunderna fick välja ut vilka hållbarhetsfrågor de
ansåg vara de viktigaste att ta itumed i de företag
de hade investerat i. De kunde välja bland FN:s 17
globalamål i sina svar. Svaren visar att kunderna
prioriterar tre avmålen, 13) Bekämpa klimatföränd
ringen, 6) Rent vatten och sanitet och 4) God utbild
ning för alla.
Somen följd av undersökningen kommer SEB:s

fondbolag att intensifiera insatserna för att bekämpa
klimatförändringen. Därför har fondbolaget gåttmed
i Institutional Investors Group on Climate Change. Här
samlas investerare globalt för att påverka de hundra
företag som står för den största delen av utsläppen
i världen. Det handlar framför allt om gas och olje
industrin.

Kunderna

Aktieägarna

Medarbetarna

Samhället

Intressenter



SEB:s
medarbetare
SEB:s medarbetare har en stark tilltro till bankens syfte
och vision. De upplever att de kan göra skillnad och vill gärna
vidareutveckla sig. Framöver behöver banken ytterligare
förstärka kompetensen inom dataanalys och fortsätta att
främja nya arbetssätt, samarbeten samt en innovativ och
inkluderande kultur som vilar på bankens värderingar.
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Kontinuerligt lärande och
nya kompetenser
Finansbranschen är inne i en snabb
omställning och för att vara fortsatt
framgångsrik behöver SEB utveckla nya
kompetenser. Till stöd för det har SEB tagit
framen koncerngemensammetod för
strategisk planering av framtida behov.
Med hjälp av den kan varje avdelning iden
tifiera framtida nyckelkompetenser, fast
ställa utvecklingsbehov för befintliga
yrkesroller, samt genomföra successions
planering.
SEB behöver stärka kompetensen

ytterligare inomområden somdataanalys,
tjänstedesign och digital kundupplevelse,
men också inomområden såsom risk och
säkerhet. Detta kan delvis lösas genom
extern rekrytering,menminst lika viktigt
är kompetensutveckling av befintlig per
sonal.
SEB:s filosofi är att kompetensutveck

ling framförallt uppnås genomkontinuer
ligt lärande i det dagliga arbetet. Det
kompletteras av utbildningssatsningar
för en stor del avmedarbetarna.

#MeToo
Under 2017 lyfte #MeTookampanjen fram
problemetmed sexuella trakasserier och
diskriminering påmånga arbetsplatser.
#MeToo diskuterades ett flertal gånger i
VL och i styrelsen. SEB ökade den interna
kommunikationen omSEB:s ståndpunkt i
frågan och hurmissförhållanden ska
rapporteras. Kampanjen snabbade på
det byte från en intern till en extern
visselblåsarfunktion somnu är infört.

S
EB är en attraktiv arbetsgivare
med engagerade ochmotive
rademedarbetare. Den årliga
medarbetarundersökningen
Insikt visar att bankens vision
inspirerar ochmotiverar, att

medarbetarna trivsmed sina jobb och
att de känner sig involverade i beslut
sompåverkar dem. Både engagemang
och performance excellence (effektivitet
och förtroende) ligger högt jämförtmed
andra företag i den internationella finans
branschen.

Nya arbetssätt och
en innovativ miljö
SEB:s affärsplan fokuserar på lönsam till
växt och transformation och för att uppnå
detta krävsmedarbetare som tar ansvar
för sin egen utveckling samt en innovativ
och inkluderandemiljö.
Metoden för att driva utvecklingspro

jekt har ställts omoch bygger i ökad
utsträckning på ett agilt arbetssättmed
tvärfunktionella team, somutvecklar
nya tjänster i nära samspelmed kunderna,
utifrån deras behov. Enkelhet och använ
darupplevelse är centrala komponenter i
allt utvecklingsarbete.

Hackathon och kunskapsspridning
Etableringen av bankens nya kontor i
Arenastaden i Stockholm har inneburit nya
möjligheter att främja ett snabbrörligt
arbetssätt och tvärfunktionellt samar
bete. För att främja en lärande kultur har
SEB etablerat flera olikamötesforumdär
medarbetare kan delamed sig av sin
kunskap och inspirerande berättelser.
Dessamöten videofilmas för att göras till
gängliga i alla delar av banken.
SEB har etablerat ett innovationslabb

därmedarbetare under en begränsad tids
period fårmöjlighet att utveckla idéer
fram till färdig prototyp. Under 2017
genomförde SEB för första gången ett
internt ”hackathon” där ett 70talmedar
betare under ett intensivt dygn arbetade
fram fungerande prototypermed förbätt
ringar för kunderna och banken.

Möt Salla
Med en bakgrund sommatematiker, har Salla
särskilt intresse förmaskininlärning och algo
ritmer. Salla leder ett analysteam, somhar till
uppgift att inspirera och stötta alla delar av
banken att jobba datadrivet, det vill säga att
använda all den kunskap SEB har tillgång till
för att skapa värde för kunderna.

Namn: Salla Franzén

Ålder:39

Befattning:Chief Data Scientist

Hos SEB sedan:2011

Viktig lärdom:Det ligger en stark drivkraft
i att arbetamedmotiverade kollegor som
brinner för att få en ny förståelse av affären
och kunderna.

Inspirationskälla: Ett stort antal poddsänd
ningar, artiklar, open sourcegrupper och
utbytemed personer inomuniversitets
världen inommitt verksamhetsområde.

Data är
hjärtat i
banken

och hjärtat bultar
för kunderna.”
Salla Franzén
Chief Data Scientist på SEB

Medarbetarstatistik 1)

2017 2016 2015

Antal anställda,
average 15 946 16260 16599

Sverige 8 053 8 222 8 320

Övriga Norden 1 304 1 369 1 404

Baltikum 5 213 5 125 5 118

Övriga länder 1 376 1 544 1 757

Antal anställda vid
årets slut 15 804 16087 16432

Antal befattningar i
genomsnitt 14 946 15279 15605

Personalomsättning,% 12,8 10,7 9,0

Sjukfrånvaro,%
(i Sverige) 2,9 3,0 2,8

Kvinnliga chefer,% 47 46 44

Insikt

Employee engage
ment (engagemang) 77 77 79

Performance excel
lence (effektivitet
och förtroende) 81 81 80

1) Se vidareHållbarhetsöversikten.

Intressenter
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Bankens värderingar utgör grunden för
arbetssätt och kultur, och i kombination
med visionen – att leverera service i
världsklass till våra kunder – fungerar
de sommotivation och inspiration för
medarbetare, chefer och organisationen
somhelhet. Värderingarna beskrivs i
bankens uppförandekod somär väg
ledande i etiska frågor för alla
medarbetare.
Uppförandekoden finns att läsa på

sebgroup.com/sv

Kunderna först
Våra kunders behov kommer först och
vi utgår alltid ifrån hur vi kan skapa verk
ligt värde för dem.

Engagemang
Vi är personligenmåna omvåra kunders
framgång och tar eget ansvar för hur vi
agerar.

Samarbete
Vi uppnårmer genomatt arbeta tillsam
mans.

Enkelhet
Vi strävar efter att förenkla det somär
komplext.

SEB:s värderingar

Mer än tio procent avmedarbetarna ingår
i denna talangpool och är föremål för
uppföljning där de bland annat fårmöjlig
het att bredda sina nätverk genomatt
delta i olika utvecklingsprojekt utanför
sina ordinarie enheter.

Hälsa och arbetsmiljö
SEB arbetar långsiktigt och förebyggande
för att erbjuda en sund och säker arbets
plats, i syfte attmedarbetarna skamå
bra och ha en god balansmellan arbete
och privatliv.
I Sverige är SEB:s sjukfrånvaro fortsatt

låg, 2,9 procent, jämförtmed såväl andra
branscher somden finansiella sektorn. I
den globalamedarbetarundersökningen
Insikt ligger SEB:s index nästan tio pro
centenheter över branschsnittet när det
gäller hälsa och arbetsmiljö.

Arbetsrätt och
fackliga organisationer
Medarbetare i SEB omfattas av kollektiv
avtal eller lokala avtal. SEB har ett europe
iskt företagsrådmed representanter från
alla EU och EES länder där SEB är repre
senterat

Rekrytering på nya arenor
SEB har ett starkt varumärke som arbets
givare enligt de årliga rankningar som
görs bland studenter och unga yrkesverk
samma. Detta gäller framförallt bland
ekonomer. I takt med det pågående
kompetensskiftet och ett ökat rekryte
ringsbehov inom nya kompetensområden
behöver banken stärka sin attraktions
kraft bland individer som lockas av IT
företag och nystartade teknikbolag.
Därför har SEB breddat sina rekryterings
aktiviteter. Banken besöker inte bara
rekryteringsdagar vid traditionella
ekonomiutbildningar utan använder
även interaktivitet och nya former som
att bjuda in studenter till hackathon
evenemang och öppnaworkshoppar
kring frågor som artificiell intelligens,
blockkedjeteknik och annan typ av
spjutspetsteknik.

Chefer rustas
SEB:s ledarskapsfilosofi har utvecklats för
att rusta chefer att leda i en komplex och
snabbföränderlig värld. En viktig roll för
ledare är att skapa trygga team, vilket
förutsätter en förmåga till empatiskt lyss
nande. Fokus ligger på att driva föränd
ring, främja innovation, samt säkerställa
att företagskulturen präglas av bankens
värderingar, vision och syfte.
För att bättre förstå varandra och för

attmöta kundernas behov vill SEB verka
förmångfald och en inkluderande kultur
på alla nivåer i banken och längs alla
dimensioner, oavsett omdet handlar om
kön, ålder, geografisk eller yrkesmässig
bakgrund. Ett stort antal aktiviteter har
inletts i banken för att höjamedvetenhe
ten omdessa frågor, genomföra åtgärder
och följa upp framstegen. SEB:s styrelse
och verkställande ledning har beslutat om
ett styrdokument där det framgår att
inkludering ochmångfald är avgörande
för bankens långsiktiga framgång och att
SEB kan och ska bli bättre inomdessa
områden.
SEB har ett globalt program, Global

Talent Review, som innebär en årlig
genomgång för att identifiera personer
med potential för en framtida nyckelroll
eller chefsposition.

MötYasser
Yasser kom till Sverige för tre år sedan från
Syrien. Via en praktikplats på SEBkontoret i
Vellinge har han nu fått fast anställning som
kundrådgivare vidNorrmalmskontoret i
Stockholm.

Namn:Yasser Kaddour

Ålder:29

Befattning:Kundrådgivare

Hos SEB sedan:2015

Viktig erfarenhet:Allt ärmöjligt i livet bara
du kämpar på för att nå dittmål.

Inspirationskälla:Min familj ochmin första
chef på SEB,Madeleine StjernrupÖberg.

Jag vill ge något
extra i varjemöte.”
Yasser Kaddour–Kundrådgivare

Intressenter



Aktieägare och SEB-aktien

Aktiekapital
SEB:saktiekapital uppgår till 21942Mkr, fördelatpå2194,2miljoner
aktier. Aaktien berättigar innehavaren till en röst, Caktien till en
tiondels röst.

Börshandel
SEBaktien är noterad påNasdaq Stockholmmen handlas också
på alternativa börser somChicago Board of Exchange, Boat och
Turquoise. Under 2017 ökade värdet på SEB:s Aaktiemed 1
procentmedanOMXS30indexet stegmed4 procent ochMSCI
European Banks Index ökademed 10 procent. Under året omsat
tes SEBaktier till ett värde av 312miljarder kronor (307), varav
124miljarder (134) påNasdaq Stockholm. Vid utgången av 2017
uppgick SEB:smarknadsvärde till 211miljarder kronor (210).
SEBaktien ingår i DowJones Sustainability Index och FTSE
4Good Index, vilket underlättar för dem som investerar i före
tag somär globalt erkända inomansvarsfullt företagande.

Utdelningspolicy
SEB eftersträvar att uppnå en långsiktig utdelningstillväxt utan
att negativt påverka koncernens kapitalmål. Den årliga utdel
ningen per aktie skamotsvara 40 procent ellermer av vinsten
per aktie. Varje års utdelning fastställsmed hänsyn till det
rådande ekonomiska läget samt koncernens vinst, tillväxtför
utsättningar, myndighetskrav och kapitalisering.

Utdelning
Styrelsen föreslår till årsstämman en utdelning på 5:75 kronor
per A och Caktie (5:50) för 2017, vilket motsvarar 77 procent
av vinsten per aktie (113). Exklusive jämförelsestörande poster
var utdelningen 70 procent av vinsten (75). Föreslagen avstäm
ningsdag är den 28mars 2018. Om årsstämman beslutar i enlig
het med förslaget kommer aktien att handlas utan utdelning den
27mars 2018 och utdelningen betalas ut den 4 april 2018.

Data per aktie

2017 2016 2015 2014 2013

Nettoresultat före utspädning, kr 7:49 4:88 7:57 8:79 6:74

Nettoresultat efter utspädning, kr 7:46 4:85 7:53 8:73 6:69

Eget kapital, kr 66:42 65:00 65:11 61:47 56:33

Substansvärde, kr 74:84 73:00 72:09 68:13 62:10

Kassaflöde, kr 13:59 19:02 1:28 –61:98 –19:66

Utdelning (A och Caktier), kr 5:75 1) 5:50 5:25 4:75 4:00

Börskurs vid årets slut2)kr

Aaktie 96:30 95:55 89:40 99:55 84:80

Caktie 96:05 95:20 88:85 97:65 79:90

Högsta kurs under året2)kr

Aaktie 109:00 99:75 111:50 100:60 85:10

Caktie 109:90 101:10 112:50 99:10 80:30

Lägsta kurs under året2)kr

Aaktie 94:05 67:75 83:45 82:25 55:70

Caktie 95:15 70:35 83:75 77:45 53:20

Utdelning i relation till
nettoresultatet,% 76,7 112,8 69,4 54,0 59,3

Direktavkastning (utdelning i
relation till börskurs),% 6,0 5,8 5,9 4,8 4,7

P/Etal (börskurs vid årsslutet/
årets resultat) 12,8 19,6 11,8 11,3 12,6

Antal utestående aktier, miljoner

genomsnitt 2 167,6 2 177,6 2 191,2 2 186,8 2 190,8

vid årets slut 2 167,0 2 169,0 2 193,3 2 188,7 2 179,8

1) Enligt styrelsens förslag 2) Källa: Nasdaq Stockholm

De största aktieägarna 31 december 2017

Antal
aktier

Varav
C-aktier

Andel av
kapital,

%

Andel av
röster, %

2017 2016

Investor 456 198927 4 000 372 20,8 20,8 20,8

Alecta 141 937500 6,5 6,5 7,1

Trygg Stiftelsen 114 673802 5,2 5,3 6,0

Swedbank Robur
Fonder 102838285 4,7 4,7 4,3

AMF Försäkring &
Fonder 78212406 3,6 3,6 3,9

BlackRock 46 151 913 231 2,1 2,1 1,7

SEB Fonder 33380243 1,5 1,5 1,8

SEB:s eget aktieinne
hav 27 125923 1,2 1,2 1,2

Vanguard 27 114 487 60 152 1,2 1,2 1,2

NordeaFonder 26494921 1,2 1,2 1,0

FjärdeAPfonden 25008002 1,1 1,2 1,2

XACT Fonder 23298529 1,1 1,1 1,0

Första APfonden 22773696 1,0 1,0 0,8

Didner &Gerge Fonder 20428514 0,9 0,9 0,9

AFA Försäkring 14 620930 0,7 0,7 0,8

Källa: Euroclear och Holdings

Olika röstvärden påAaktier (röstvärde 1) och Caktier (röstvärde 0,1)
ger skillnader i andel röster från andel kapital.

Aktieägare och SEB-aktien
Under 2017 ökade värdet på SEB:s A-aktiemed 1 procent, till 96:30 kronor, medan
OMXStockholm30 index (OMXS30) ökademed 4 procent. Vinsten per aktie var 7:49
kronor (4:88). Styrelsen föreslår en utdelning på 5:75 kronor per aktie för 2017 (5:50).
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Aktieägare och SEB-aktien

Aktieägarstruktur Procent

Andel av aktiekapitalet den 31 december 2017

Majoriteten av bankens 268561 aktieägare är privatpersonermed små innehav.
De tio största aktieägarna äger tillsammans 48 procent av kapital och röster.

Källa: Euroclear ochHoldings

Svenska aktieägare 74

Institutioner och stiftelser 62

Privatpersoner 12

Utländska aktieägare 26

Aktiekursensutveckling
SEBA-aktie Index 1 januari 2013=100
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Analytikers rekommendationer2017

Omkring 30 aktieanalytiker följer SEB:s utveckling. Utöver de kvartalsvisa presskonferenserna ordnar SEB varje år ett antalmötenmed analytiker och investerare
för att belysa bankens utveckling och svara på frågor. En sammanfattning av ett antal analytikers rekommendationer publiceras via nyhetsbyråer varje kvartal.

1) Rekommendationerna lämnades innan SEB presenterade sin bokslutskommuniké för 2017. Källa: SMEDirekt

Kv22017
Köp 7
Behåll 8
Sälj 3

Totalt 18

Kv42017 1)

Köp 6
Behåll 7
Sälj 4

Totalt 17

Kv 1 2017
Köp 8
Behåll 6
Sälj 2

Totalt 16

Kv32017
Köp 4
Behåll 9
Sälj 3

Totalt 16

SEB:s bolagsstämma
SEB har cirka 269000 aktieägare. Av dessa äger runt 172000
färre än 500 aktier, medan 112 inneharmer än 1 000000 aktier,
vilketmotsvarar 82 procent av kapital och röster. Aktieägarnas
inflytande utövas vid bolagsstämman somär bankens högsta
beslutande organ.

1 364 aktieägare deltog i årsstämman 2017
De viktigaste besluten som fattades vid stämman var:
• utdelningmed5:50 kronor per aktie
• minskning av styrelsen till elva ledamöter
• omval av tio styrelseledamöter samt nyval av en ledamot
• omval avMarcusWallenberg som styrelseordförande
• omval av PricewaterhouseCoopers som revisor
• beslut om riktlinjer för ersättning till VD och andra
medlemmar i VL

• beslut om två långfristiga aktieprogram
• beslut ombemyndigande för styrelsen att besluta om köp
och försäljning av egna aktier för SEB:s värdepappersrörelse,
för de långfristiga aktieprogrammen och för kapitaländamål

• beslut ombemyndigande för styrelsen att besluta om
emission av konvertibler.
Protokollet från årsstämman finns på sebgroup.com/sv

Direkt- och totalavkastning 2017
Direktavkastningen (det vill säga utdelning i förhållande till
börskurs för 2017 var 6,0 procent (5,8) baserat på den före-
slagna utdelningen.
Totalavkastningen – det vill säga SEB-aktiens kursutveckling

inklusive återinvesterad utdelning – var 6 procent för 2017 (14).
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Beskrivning av resultaträkningen
Rörelseintäkter
Räntenettot utgörs till största delen av skillnadenmellan intäkter
från utlåning och kostnader för in och upplåning. Bankers ränte
marginaler skiljer sig åt på olikamarknader, främst beroende
på olika löptider och risker. Förändringar i marginalerna liksom i
in och utlåningsvolymerna är av stor betydelse för räntenettot.
Dessutompåverkas räntenettot av avkastningen på innehav av
räntebärande värdepapper och räntekostnader kopplade till
egna utgivna värdepapper somanvänds för att finansiera verk
samheten.Myndighetsavgifter för finansiell stabilitet rapporte
ras också inom räntenettot.

Provisionsnettot, somomfattar provisionsintäkter från olika
tjänster som lån, rådgivning, betalningar, kort och aktiehandel
väger sedan länge tyngre i SEB än i andra svenska banker. Det
hänger sammanmed att banken i högre utsträckning än andra
satsat på tjänster för stora företag samt förmögenhetsförvalt
ning. Här ingår intäkter från förvaltat kapital och depåförvaring.

Nettoresultat av finansiella transaktioner omfattar såväl reali
serade vinster och förluster i sambandmed försäljning av aktier,
obligationer och andra finansiella instrument somorealiserade
förändringar i marknadsvärdet av värdepapper. Utvecklingen på
de finansiellamarknaderna har stor betydelse. Resultatet av
valutahandeln ingår också i denna post.

Övriga intäkter, netto, innehåller vissa realisationsvinster,
aktieutdelningar, säkringsarrangemang och övriga poster.

Rörelsekostnader
Den största rörelsekostnaden är personalkostnader för bankens
runt 15 000medarbetare.Övriga rörelsekostnader består främst
av IT och konsultkostnader samt lokalkostnader.Av- och
nedskrivningar av tillgångar kan till exempel gälla ITkostnader
där kostnaderna sprids över flera år. För att uppnå en konkurrens
kraftig och effektiv kostnadsbas arbetar bankenmed ett kost
nadstak på 22miljarder kronor.

Jämförelsestörande poster
För att underlätta jämförelser av det underliggande resultatet
summeras här sådana poster som sannolikt inte återkommer i
resultaträkningen. 1,2)

Kreditförluster, netto
Kreditförlusterna utgörs dels av konstaterade förluster, dels
av reserveringar för sannolika förluster, där SEB fastställt att
motparten troligtvis inte kommer att kunna fullgöra sina betal
ningsförpliktelser. Eventuella återvinningar påverkar kredit
förlustnettot positivt.

Nettoresultat
Nettoresultatet ligger till grund för beräkning av vinst per aktie
och föreslagen utdelning till aktieägarna.

Resultat- och
balansräkning
I resultaträkningen summeras årets resultat genom nettot
av intäkter och kostnader liksom kreditförluster och skatt.
Affärsvolymer rapporteras både i och utanför balans-
räkningen.

RESULTATRÄKNING Mkr

2017 2016
Föränd
ring,%

Räntenetto 19 893 18738 6

Provisionsnetto 17 725 16628 7

Nettoresultat av finansiella transaktioner 6 880 7056 –3

Övriga intäkter, netto 1 112 829 34

Summa intäkter 45 609 43 251 5

Personalkostnader –14 025 –14422 –3

Övriga kostnader –6947 –6619 5

Av och nedskrivningar av tillgångar – 964 –771 25

Summa kostnader –21 936 –21 812 1

Resultat före kreditförluster 23 672 21 439 10

Vinster och förluster frånmateriella
och immateriella tillgångar – 162 – 150 8

Kreditförluster, netto – 808 –993 –19

Rörelseresultat före
jämförelsestörande poster 22 702 20 296 12

Jämförelsestörande poster –1 8961) –54292) –65

Rörelseresultat 20 806 14 867 40

Skatt –4562 –4249 7

Nettoresultat 16 244 10 618 53

1) En utdelning från Visa Sweden uppgick till 494Mkr, utan skattepåverkan. En transfor
mation av den tyska verksamheten ledde till kostnader för övertalighet, outnyttjade
lokaler och pensionsrelaterade kostnader som totalt uppgick till 1 412Mkr. Vissa
ITtillgångar skrevs bort till en kostnad av 978Mkrmed en positiv skatteeffekt på
215Mkr.

2) SEB:s innehav i Visa Europe i Baltikum såldes till en vinst på 520Mkr,med en skat
tekostnad på 24Mkr. Omstruktureringsåtgärder och en bortskrivning av immateriella
ITtillgångar gav en kostnad på615Mkr,med en positiv skatteeffekt på 101Mkr. En
omorganisation resulterade i en nedskrivning av goodwill på 5 334Mkr.

SEB Årsöversikt 2017 31



Året i siffror

Rörelseintäkter
Räntenettot ökademed6 procent till 19 893Mkr. Både lånevoly
mer ochmarginal bidrog till förbättringen. Det ovanligt låga ränte
läget hade en negativ effekt på räntenettot. I räntekostnaderna
ingick ocksåmyndighetsavgifter för finansiell stabilitet till ett
belopp på 1 798Mkr.

Provisionsnettot var 7 procent högre än förra året och uppgick
till 17 725Mkr. Det var en generell ökning över de flesta produkter.

Nettoresultatet av finansiella transaktionerminskademed
3 procent till 6 880Mkr. Finansmarknaderna varmycket lugnare
än 2016 och kunderna varmindre aktiva inom riskhantering.

Övriga intäkter, netto, ökademed34procent till 1 112Mkr.
Resultatet bestodmestadels av kapitalvinster, utdelningar och
säkringseffekter.

Rörelsekostnader
Kostnaderna ökademed 1 procent till 21 936Mkr, i linjemed
bankens kostnadstak. Det nuvarande kostnadstaket på 22
miljarder kronor kvarstår till ochmed år 2018.

Jämförelsestörande poster1) uppgick till -1 896Mkr. År 2016 var
de totalt -5 429Mkr.

Kreditförluster, netto,minskademed 19 procent till 808Mkr.
Kreditkvaliteten var fortsatt god.

Skattekostnaderna var 7 procent högre än 2016 och uppgick
till 4 562Mkr. Några av de jämförelsestörande posterna påver
kade skattekostnaden. Skattenmotsvarade en effektiv skatte
sats på 22 procent vilket var i linjemed bankens förväntade skat
tesats.

Nettoresultat och utdelning
Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökademed
12 procent till 22 702Mkr. Inklusive jämförelsestörande poster
uppgick rörelseresultatet till 20 806Mkr och nettoresultatet
ökademed53procent till 16 244Mkr. Styrelsen föreslår att
5:75 kronor per aktie delas ut till aktieägarna.

2017 års
resultat
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Övriga kostnader
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Intäkter Mkr

Kreditförluster Mkr

Kostnader Mkr

Nettoresultat Mkr

Totalt

45,6
mdr kr

Totalt

808
mkr

Totalt

21,9
mdr kr

Totalt

16,2
mdr kr

1) Se not 1 och 2 sid. 31.
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Mycket förenklat går traditionell bankverksamhet ut på att
förmedla kapitalmellan kundermed överskott på kapital och
kundermed lånebehov. Lånebehoven varierarmycket när det
gäller beloppens storlek, löptid och andra villkor. I sin roll som
förmedlare använder banken exempelvis hushållssparande och
kortfristig inlåning till företagsutlåning och långfristiga bolån.
Tack varemängden kontonmed olika förfallotider blir sparande
och inlåning en stabil finansieringskälla.

Tillgångar
Utlåning till allmänheten samt till kreditinstitut svarar för drygt
hälften av de totala tillgångarna. Räntebärande värdepapper
utgör också en stor post. Finansiella tillgångar till verkligt värde
utgör bankens handelslager av aktier, skulder och derivat som till
stor del är kortfristiga. Försäkringstillgångarna hålls för att kunna
möta de framtida åtagandena till försäkringstagarna.

Skulder och eget kapital
De största posterna utgörs av skulder till kreditinstitut samt in
och upplåning från allmänheten. SEB emitterar också egna värde
papper i finansieringssyfte. Finansiella skulder till verkligt värde
är en del av bankens handelslager. Skulder till försäkringstagarna
motsvaras av försäkringstillgångarna. Eget kapital består av
aktiekapital, kapitaltillskott samt ackumulerat resultat.

Förvaltat kapital och depåförvaring
Både det kapital sombanken förvaltar och det som ligger i depå
förvar bokas primärt utanför balansräkningen.

Beskrivning
av balansräkningen

Utvecklingen
under 2017

BALANSRÄKNING

Tillgångar Mkr

2017 2016

Centralbanker 190000 217808

Utlåning 34660 49231

Repor 56 914

Skuldinstrument 0 382

Utlåning till övriga kreditinstitut 34 715 50 527

Offentlig förvaltning 34500 27956

Hushåll 576282 549 175

Företag 818760 797640

Repor 42230 63524

Skuldinstrument 13 030 14724

Utlåning till allmänheten 1 484 803 1 453 019

Skuldinstrument 109513 122 192

Aktieinstrument 48371 40324

Derivat 104868 212355

Försäkringstillgångar 313 203 410 155

Finansiella tillgångar till verkligt värde 575 955 785 026

Skuldinstrument 25824 32698

Aktieinstrument 1 952 3049

Finansiella tillgångar som kan säljas 27 776 35 747

Materiella och immateriella tillgångar 12 052 20 158

Övriga tillgångar 234 295 58 361

Summa tillgångar 2 559 596 2 620 646

Skulder och eget kapital Mkr

2017 2016

Skulder till centralbanker 44 243 54 393

Kreditinstitut 44 103 64616

Repor 730 855

Skulder till kreditinstitut 44 833 65 471

Offentlig förvaltning 16 834 35696

Hushåll 300318 276724

Företag 681 685 648869

Repor 5883 739

In- och upplåning från allmänheten 1 004 721 962 028

Skulder till försäkringstagare 303 202 403 831

Certifikat 83069 126480

Obligationslån 530964 542400

Emitterade värdepapper 614 033 668 880

Skuldinstrument 10 809 9549

Aktieinstrument 14 228 10072

Derivat 89275 193875

Övriga finansiella skulder till verkligt värde 114 313 213 496

Övriga skulder 257 935 70 852

Efterställda skulder 32 390 40 719

Totalt eget kapital 143 925 140 976

Summa skulder och eget kapital 2 559 596 2 620 646

Balansomslutningen uppgick per den 31 december 2017 till
2 560miljarder kronor, enminskningmed61miljarder kronor.

Tillgångar
Utlåning till hushåll och företag ökademed cirka 46miljarder
kronor. Mindre ochmedelstora företag i Sverige och Baltikum
efterfrågade utlåning i allt högre grad. Även utlåningen till hushål
len i Sverige och Baltikumökade. Efterfrågan på traditionell finan
sering från storföretagen var låg. I Övriga tillgångar ingår tillgång
arna i SEB Pension, ett försäkringsdotterbolag i Danmark som
SEB har ingått ett avtal att avyttra till Danske Bank.

Skulder
Inlåning från hushållen ökademed23miljarder och företagsinlå
ning ökademed40miljarder kronor. Emitterade värdepapper och
efterställda skulderminskade i linjemed finansieringsbehoven.
I Övriga skulder ingår SEB pension.

Eget kapital
Nettoresultatet för 2017 ökade kapitaletmed 16miljarder kronor.
Utdelningen för 2016 sombetalades ut 2017minskade kapitalet
med 11,9miljarder kronor.

Förvaltat kapital
Det totala förvaltade kapitalet uppgick till 1 830miljarder kronor.
Depåförvaringsvolymen uppgick till 8 046miljarder kronor.
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Risk

SEB tar risker för att skapavärde för kunderochaktieägareoch
riskhanteringärnödvändig förbankens långsiktiga lönsamhet. Inom
SEBär riskhanteringenbaseradpåstyrelsens synpå risktolerans
ochdetoperativaansvaret liggerhosverkställandedirektören.
Bankermåste hålla kapital för att täcka sina risker. Vid slutet

av 2017 utgjorde SEB:s kapital 19,4 procent av de uppmätta ris
kerna. Det är ett av de högsta kapitalnyckeltalen bland banker i
Europa.

God kreditkvalitet
Kreditportföljen var stabil under året och uppgick till 2 151miljar
der kronor. Tillväxten låg främst inom svenska bolån och finansie
ring av bostadsrättsföreningar, liksom inombåde privat och före
tagsutlåning i Baltikum. Kreditkvaliteten för hela kreditportföljen
var fortsatt stark och kreditförlustnivån var 0,05 procent av låne
volymerna.

Riskhantering i SEB
En banks grundläggande roll i ett ekonomiskt perspektiv är att förmedla pengar
mellan företag och privatpersoner som vill låna, investera, spara eller göra betalningar.
SEBmåste hantera de risker som uppkommer i sambandmed dessa aktiviteter.

Riskprofil Styrelsen beslutar omden övergripande risktoleransen. VD ansvarar för att optimera riskprofilen i
enlighetmed styrelsens risktolerans och kapitaltäckningsmål och hantera SEB:s risker totalt sett.

Styrelsens risktolerans i korthet

SEB ska: Kommentar

Kreditrisk och
kreditkvalitet

Ha en stark kreditkultur baserad på långsik
tiga relationer, kunskap omkunderna och
med fokus på deras återbetalningsförmåga.
Detta leder till en kreditportfölj av hög
kvalitet.

• SEB har en välbalanserad kreditportfölj med huvuddelen av
exponeringenmot nordiska storföretag och svenska hushåll.

• Kreditkvaliteten är högmed låga kreditförluster. Under de
senaste tio åren, inklusive krisen i Baltikum, har den genom
snittliga årliga kreditförlustnivån uppgått till 0,17 procent av
utlåningen.

Marknadsrisk Uppnå en låg volatilitet i intjäning genom
att intäkterna kommer från kunddrivna
affärer.

• SEB tarmarknadsrisk genom sin kunddrivna tradingverk
samhet och sin likviditetsportfölj. Generellt är SEB:s
marknadsrisk låg.

• Ränterisk uppstår vid skillnader i räntor och löptider i
bankens tillgångar och skulder och hanteras av trea
suryfunktionen.

Operativ risk och
ryktesrisk

Arbeta för att reducera operativa risker i
all sin verksamhet och upprätthålla bankens
goda rykte.

• Historiskt har SEB rapporterat lägre operativa förluster än
genomsnittet för europeiska konkurrenter

• Hantera och reducera IT och cyberrisker är högt prioriterat
för att kunna garantera säker och tillgänglig information,
tjänster och produkter för kunderna.

Finansiering och
likviditetsrisk

Ha en välstrukturerad likviditetsposition,
en balanserad upplåningsbas och en tillräck
lig likviditetsreserv för att klara eventuella
nettoutflöden i ett stressat scenario.

• SEB:s primära finansieringskällor är kundinlåning och
upplåning på finansmarknaderna.

• Finansieringen är diversifierad i form av löptider och valutor
för att kunna garantera betalningsförpliktelser när de
uppstår.

Aggregerad
risk och kapital-
täckning

Upprätthålla tillräcklig kapitalstyrka föratt
ståemotde totala riskernaochgarantera
bankens långsiktigaöverlevnadochposition
somfinansiellmotpart samtidigt somverksam
hetenska följamyndighetskravoch ratingmål.

• SEB är starkt kapitaliserat i förhållande till regelverkskrav,
internamål och konkurrenter.

• Målet är att hålla kapitaltäckningen runt 150 baspunkter
över regelverkskravet.
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Utvecklingen i SEB:s huvudsakliga risker Genomsnitt för konkurrenter 4)

Mått

5-års
gen s 5-års
genomsnitt 1) 2017 Kommentar Mått 2017

Kreditportfölj (mdr kr)

Kreditförlustnivå, netto (%)

2063

0,07

2151

0,05

Summan av lån, leasing och
åtaganden.

Kreditförluster i relation till
kreditexponeringen.

Kreditförlustnivå, netto% 0,10

TradingVaR, genomsnitt (Mkr) 112 91 Statistisktmått för den största
förlust somkan förväntas under
en 10-dagarsperiod.

TradingVaR, genomsnitt 5) (Mkr) 149

Operativa förluster2) /intäkter (%) 0,58 0,45 Operativa förluster i relation till
totala intäkter.

Operativa förluster2) /intäkter (%) 0,72

Likviditetstäckningsgrad (%) 127 145 Finansieringenskavara tillräcklig
föratt täckabetalningarpåkort
sikt.Kravetärmerän100procent.

Likviditetstäckningsgrad 3) (%) 151

Riskexponeringsbelopp (mdr kr)

Kärnprimärkapitalrelation (%)

605

17,7

611

19,4

Riskvägdaaffärsvolymer.

Kapital tillgängligt föratt täcka
framtida förluster– i relation till
riskexponeringsbeloppet.

Kärnprimärkapitalrelation (%) 20,2

1) Antaletmätpunkter under perioden varierar 4) Danske Bank, SHB, Nordea, Swedbank ochDNB

2) Fjärde kvartalet 2016tredje kvartalet 2017, ORX 5) Danske Bank, SHB, Nordea och Swedbank. Genomsnittlig VaR omräknad till 10dagars 99%konfidensintervall

3) Beräknat enligt Finansinspektionensmetod (SHB, Nordea och Swedbank)

Kreditportföljensutvecklingper segment Mdr kr
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Företag Hushåll Fastighets
förvaltning

Bostadsrätts
föreningar

Offentlig förvaltning Banker

Cybersäkerhet
Pålitliga och säkra tjänster och produkter har hög prioritet inom
SEB. I ambitionen att alltid hålla öppet arbetar bankenmed flera
olika åtgärder for attminska och förebygga risken för driftstopp.
Bland annat har brandgator byggts in i ITinfrastrukturen för att

kunna begränsa en eventuell störning till endast ett system.
Cyber och andra säkerhetshot bemöts genomatt prioritera det
tekniska skyddet samt att ökamedvetenheten och kunskapen
bland både anställda och kunder.
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VD och verkställande ledning
Verkställande direktören, somockså är
koncernchef, har ansvaret för att hantera
koncernens löpande verksamhet, inklusive
riskhantering, i enlighetmed strategi och
policys som fastställts av styrelsen. För att
bäst tillvarata hela koncernens intresse
samråder VDmed verkställande ledningen
(VL) i frågor av större eller principiell
betydelse.VL presenteras på sid. 37.

Styrelsen
Styrelsen har det övergripande ansvaret
för SEB:s organisation, förvaltning och
verksamhet. Viktiga frågor sombehandlas
av styrelsen innefattar detmakroekono
miska läget, bankens finansiella ställning
och risker, kapital och likviditetsposition,
ersättningsfrågor, successionsplanering,
regelefterlevnad samt kvartalsrapporter
och årsredovisningar.Styrelsenpresen-
teraspåsid.38–39.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är det högsta beslutande
organet, sombland annat utser styrelsens
ledamöter och bankens revisor. Alla reg
istrerade aktieägare har rätt att delta på
årsstämman och rösta i enlighetmed sitt
aktieinnehav. Information om aktien
finns på sid. 29–30.

SEB:s främsta beslutande organ

Ordförande har ordet
Tio år efter att finanskrisen började sprida sig har
flera globala trender kommit att förändra banksek
torn. Nya regelverk har bidragit till att det finansiella

systemet blivitmer transparent ochmotståndskraftigt. En
historiskt expansiv penningpolitik har stöttat den reala ekono
min även om negativa räntor och överskott av likviditet har
snedvridit relationenmellan risk och avkastning. Digitali
seringen och den snabba tekniska utvecklingen förändrar
kundernas beteenden. Dessutom har banker alltmer
tydliggjort sin roll i övergången till en mer hållbar
värld. Alla dessa trender påverkade styrelsens arbete
under det gångna året, sommed sina 25möten var
osedvanligt intensivt.
Styrelsen har nu arbetat tillsammansmed vår nye

VD, JohanTorgeby, i nästanett år. JohanTorgebyhar
tillsammansmed sin ledningsgrupp tagit flera initiativ
för att skynda på bankens omvandling, främja enmer
datadriven kultur och bredda kompetensen inomSEB.
SEB:s strategiska inriktning kvarstår. Vi bibehåller våra

finansiellamål och banken har en stark kapitalisering.
Under 2017 uppgick totalavkastningen till sex procent.
Vår ambition är högre än så. Vi är fast beslutna att
oförtrutet verka för våra kunders bästa, så att ni aktie
ägare ska kunna förvänta er en attraktiv och hållbar
avkastning även på längre sikt.”

Stockholm, februari 2018
Marcus Wallenberg
Styrelsens ordförande

Bolagsstyrning
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Verkställande ledning

Befattning
Anställd i
SEB sedan Född Egna och närstående aktieinnehav

1 Johan Torgeby
Verkställande direktör och koncernchef sedan
2017

2009 1974
5567Aaktier, 73 729 aktierätter
och 81 247 villkorade aktierätter.

2 Magnus Carlsson StällföreträdandeVD och koncernchef sedan 2014 1993 1956
54998Aaktier, 68 297 aktierätter
och 158801 villkorade aktierätter.

3 Magnus Agustsson Chief Risk Officer sedan 2017 2009 1973
8744Aaktier, 1 448 aktierätter
och 30890 villkorade aktierätter.

4 Jeanette Almberg Chef för GroupHumanResources sedan 2016 2008 1965
10343Aaktier, 22 683 aktierätter
och 38537 villkorade aktierätter.

5 JoachimAlpen
Vice VD, chef för division Stora
Företag & Finansiella Institutioner sedan 2017

2001 1967
6 112Aaktier, 113 999 aktierätter
och 78347 villkorade aktierätter.

6 Jan Erik Back Vice VD, Ekonomi och finansdirektör sedan 2008 2008 1961
60968Aaktier, 124711 aktierätter
och 168985 villkorade aktierätter.

7 Viveka Hirdman-Ryrberg
Kommunikationsdirektör sedan 2009,
Ordförande i Hållbarhetskommittén

1990 1963
62761Aaktier, 43 633 aktierätter
och 56231 villkorade aktierätter.

8 Martin Johansson Chef för Affärsstöd sedan 2011 2005 1962
236Aaktier, 46 255 aktierätter
och 139219 villkorade aktierätter.

9 ChristofferMalmer
Vice VD, chef för division
Företag & Privatkunder sedan 2016

2011 1975
59321Aaktier
och 74437 villkorade aktierätter.

10 David Teare
Chef för division Liv &
InvestmentManagement sedan 2017

2006 1963
54675Aaktier, 60652 aktierätter
och 75811 villkorade aktierätter.

11 Mats Torstendahl
ViceVD, chef för division
Företag&Privatkunder sedan2016

2009 1961
104218Aaktier, 56 913 aktierätter
och 168046 villkorade aktierätter.

12 Riho Unt Chef för division Baltikum sedan 2016 2001 1978
43485Aaktier, 7 336 aktierätter
och 32617 villkorade aktierätter.

Adjungerademedlemmar

13 Johan Andersson Landchef för SEB Tyskland sedan 2016 1980 1957
50800Aaktier, 22 Caktier och
747 villkorade aktierätter.

14 Peter Høltermand Landchef för SEBDanmark sedan 2002 1997 1963
179Aaktier, 17 493 aktierätter,
32 415 villkorade aktierätter och
53524 villkorade syntetiska aktier.

15 Rasmus Järborg Strategichef sedan 2015 2008 1976
5598Aaktier, 28 386 aktierätter
och 60 153 villkorade aktierätter.

16 MarcusNystén Landchef för SEB Finland sedan 2010 1998 1960
119 847Aaktier, 22 924 villkorade aktierät
ter och 37583 villkorade syntetiska aktier.

17 William Paus Landchef för SEBNorge sedan 2010 1992 1967
52900Aaktier, 30 456 villkorade aktierät
ter och 32029 villkorade syntetiska aktier.

Verkställande ledning
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Styrelsen

Styrelsen

Helena Saxon Johan Torgeby Sara Öhrvall

Befattning Ledamot Ledamot (VD och koncernchef) Ledamot

Invalsår 2016 2017 2016

Född 1970 1974 1971

Utbildning Civ.ek. Fil. kand. (nationalekonomi) Civ.ek.

Andra uppdrag CFOpå Investor. Ledamot i
Swedish Orphan Biovitrum.

Ledamot i Svenska Bankfören
ingen och i Institute of Internatio
nal Finance.

Ledamot i Investor, Bonnier
News, Bonnier Books samt
Bisnode.

Egna och närståendes
aktieinnehav

12 500Aaktier 5 567Aaktier, 73 729 aktierät
ter och 81 247 villkorade aktie
rätter

1 150 aktier

MarcusWallenberg SvenNyman Jesper Ovesen JohanH. Andresen

Befattning Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 2017 Vice ordförande sedan 2014 Ledamot

Invalsår 2002 2013 2004 2011

Född 1956 1959 1957 1961

Utbildning B.Sc. (Foreign Service). Civ.ek. Civ.ek. ochMBA. B.A. (Government and Policy
Studies) ochMBA.

Andra uppdrag Ordförande i Saab och FAM. Vice
ordförande i Investor. Ledamot i
AstraZeneca Plc., Temasek
Holdings Ltd samt Knut ochAlice
Wallenbergs stiftelse.

Ordförande i RAMRational Asset
Management. Ledamot i RAM
ONE, Ferd AS (Norge), Nobelstif
telsens investeringskommitté,
Handelshögskolan i Stockholm,
Handelshögskoleföreningen i
Stockholm samtAxel ochMarga
ret Ax:son Johnsons Stiftelse.

Ledamot i Sunrise Communica
tion GroupAG (Schweiz), Lund
beck A/S (Danmark) och Conva
Tec Group Plc.(Storbritannien).

Ägare till och ordförande i Ferd
AS (Norge). Ordförande i Etiska
rådet för Government Pension
FundGlobal (Norge). Ledamot i
SWIX Sport AS (Norge),
NMINordicMicrofinance Initia
tive och Junior Achievement
Europe.

Egna och närståendes
aktieinnehav

753584Aaktier and 720
Caktier

10 440Aaktier och
10 200Caktier

25000Aaktier 100000Aaktier

Urban Jansson, Birgitta Kantola och Annika Falkengren lämnade styrelsen i sambandmed årsstämman2017
då Johan Torgeby valdes till ny styrelseledamot.
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Styrelsen

AnnaKarinGlimström HåkanWesterberg Annika Isenborg Charlotta Lindholm

Ledamot, utsedd av de anställda Ledamot, utsedd av de anställda Suppleant, utsedd av de anställda Suppleant, utsedd av de anställda

2016 2015 1) 2016 2) 2015

1962 1968 1967 1959

Universitetsstudier i matematik,
statistik och juridik.

Engineering logistics. Universitetsstudier i arbetsmiljörätt. Jurist.

Ordförande i Finansförbundet i SEB
och i Finansförbundet Regional
KlubbVäst i SEB. Ledamot i EBSB
Fastigheter och i EBSBHolding.

Ordförande i Akademikerföreningen
i SEB.

Första vice ordförande i Finansför
bundet i SEB och i Finansförbundets
regionala klubbGroupOperations i
SEB.

Vice ordförande i Akademiker
föreningen i SEB. Ledamot i Alma
Detthows Stiftelse.

0 aktier och
805 villkorade aktierätter

3 748Aaktier och
805 villkorade aktierätter

179Aaktier och
1 610 villkorade aktierätter

5 001Aaktier och
805 villkorade aktierätter

Signhild ArnegårdHansen Samir Brikho Winnie Fok TomasNicolin

Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

2010 2013 2013 2009

1960 1958 1956 1954

Fil.kand. (Human resources) och jour
nalistutbildning.

Civ.ing. (Thermal Technology). Bachelor of Commerce. Civ.ek. ochM.Sc. (Management)

Ordförande i SnackCo of America Corp.
Vice ordförande i SvenskAmerikanska
Handelskammaren (SACC) (USA).
Ledamot iMagnora, SACCNewYork,
Business Sweden, ESBRI och Kung
Carl XVI Gustafs Stiftelse för Ungt
Ledarskap.

UKBusiness Ambassador.
Cochairman i UKUAEBusiness Coun
cil och i UKROKCEO Forum.Medlem i
Advisory Boards i Stena. Ordförande i
Step Change Charity.

Ledamot i Volvo Car Corporation och
G4S plc (Storbritannien). Medlem
av Investment Committee i HOPU
Investments Co, Ltd (Asien), senior
advisor till FAMochWFAB.

Ordförande i Centrum för Rättvisa.
Ledamot i Nordstjernan, Nobel
stiftelsen ochAxel ochMargaret
Ax:son Johnsons Stiftelse. Medlemav
Investeringskommittén förNIAM:s
fastighetsfond.

5 387Aaktier 0 aktier 3 000Aaktier 66000Aaktier

Utsedda av de anställda

1) Suppleant 2011–2014 2) Suppleant 2014



SEB:s nya
kontor i
Arenastaden
I maj flyttade SEB in i sitt nya kontor i Arena-
staden i Solna. Det är Sveriges största ny-
byggda kontor och ska bli en arbetsplats för
cirka4500medarbetare. Tre kontor från olika
platser i Stockholm samlas härmedan huvud-
kontoret vid Kungsträdgården ligger kvar.
Byggnationen gjordesmedhögamiljökrav och
den miljöklassas enligt certifiering BREEAM-
SE nivå Excellent, en ambitiös internationell
standard.



Kalender

Finansiell information och publikationer

Nya aktieägare erbjuds automatiskt att prenumerera på Årsredo-
visningen eller Årsöversikten. Beställ tryckt Årsredovisning och
Årsöversikt på sebgroup.com/sv/ir.

Prenumerera på Delårsrapport och Fact book i digital
form (pdf) på sebgroup.com/sv/press

Please
recycleme!

Bokslutskommuniké för 2017 31 januari 2018
Årsredovisning 5 mars 2018
Årsstämma 26 mars 2018
Delårsrapport januari – mars 30 april 2018
Delårsrapport januari – juni 17 juli 2018
Delårsrapport januari – september 25 oktober 2018

Årsredovisning
Information om SEB:s
verksamhet, strategi,
riskhantering och
bolagsstyrning.
Detaljinformation
om SEB:s finansiella
ställning och resultat.
Innefattar SEB:s
Hållbarhetsrapport.

Årsöversikt
En kortversion av
årsredovisningen.

Delårsrapport och Fact book
Kvartalsvis rapportering om SEB:s finansiella
ställning och resultat, med ytterligare detaljer
i Fact book (på engelska).

Capital Adequacy
and RiskManage-
ment Report (Pillar 3)
Information (på engel-
ska) om kapitaltäck-
ning och riskhantering
enligt myndighetskrav.

Hållbarhets-
översikt
Årlig allmän
information om
SEB:s hållbarhetsar-
bete och dess resultat.
Inkluderar framsteg
2017, Global Reporting
Initiative (GRI) Index
och Faktabok.

2017

Capital adequacy and
Riskmanagement report
Pillar 3

2017

Årsöversikt

2017

Årsredovisning

SEB Fact Book Annual Accounts 2017

Fact Book
Annual Accounts
2017
STOCKHOLM 31 JANUARY 2018

SEB Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké
2017

STOCKHOLM 31 JANUARI 2018

Årsstämma
Årsstämman hålls måndagen den 26 mars 2018 klockan 13.00 i Konserthuset vid Hötorget i Stockholm.

Kallelse till årsstämman samt dagordning finns tillgängliga på sebgroup.com/sv

Aktieägare som vill delta i stämman ska senast tisdagen den 20 mars 2018:
– vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och
– vara anmäld till banken på ett av följande sätt:
 på telefon klockan 9.00–16.30 inom Sverige på 0771 23 18 18 (+46 771 23 18 18 utanför Sverige) eller
 på sebgroup.com/sv eller
 skriftligen till Skandinaviska Enskilda Banken, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23, Stockholm

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på 5:75 kronor per aktie för 2017.

Onsdagen den 28 mars 2018 är föreslagen som avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget
kommer aktien att handlas utan utdelning tisdagen den 27 mars 2018 och utdelningen beräknas sändas ut av Euroclear Sweden AB
onsdagen den 4 april 2018.

SEB:s hemsida
Finansiell information, rapporter
och övrig information om SEB
återfinns på sebgroup.com/sv



Välkommen till SEB!
Vår vision är att leverera service i världsklass till våra kunder. Vi bistår 2 300 stora företag,
700 finansiella institutioner, 274 000 mindre och medelstora företag samt 1,4 miljoner
privatpersoner med rådgivning och finansiella lösningar.

I Sverige och Baltikum erbjuder vi heltäckande finansiell rådgivning och ett brett utbud av
finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är inriktningen
att erbjuda ett fullservice-koncept till storföretagskunder och finansiella institutioner.

Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerat i ett
20-tal länder med 15 000 medarbetare.

Vi har ett långsiktigt perspektiv i all vår verksamhet och bidrar till att marknader
och samhällen kan utvecklas.

Kontaktpersoner
Jan Erik Back 1)

Ekonomi- och finansdirektör
Telefon 08 22 19 00
E-post: janerik.back@seb.se

Jonas Söderberg 2)

Chef för Investor Relations
Telefon 08 763 83 19
E-post: jonas.soderberg@seb.se

Viveka Hirdman-Ryrberg
Kommunikationsdirektör
Telefon 08 763 85 77
E-post: viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Malin Schenkenberg
Finansiell information
Telefon 08 763 95 31
E-post: malin.schenkenberg@seb.se

1) Från och med den 1 maj 2018 tillträder Masih Yazdi som Finansdirektör
(telefon 072-023 9458, e-post masih.yazdi@seb.se)

2) Från och med 1 april 2018 tillträder Christoffer Geijer som Chef för Investor Relations
(telefon 08-506 231 98, e-post christoffer.geijer@seb.se)

Skandinaviska Enskilda Banken AB:s organisationsnummer: 502032-9081
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Huvudkontor
Postadress SEB, 106 40 Stockholm
Besöksadress Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Telefon 0771 62 10 00




