
Välkommen till årsstämman!
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 25 mars 2014 
klockan 13.00 på Konserthuset, Hötorget, Stockholm.

Inregistrering sker från klockan 11.30.

Före stämman serveras lättare förtäring och dryck. Ledamöter av den verkställande ledningen 
finns på plats för att svara på frågor från aktieägarna.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska
dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 mars 2014,
dels   anmäla sig, och det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig, till banken senast  

onsdagen den 19 mars 2014. 

  Anmälan ska ske på telefon nr 0771-23 18 18 (+46 771 23 18 18 från utlandet) mellan  
klockan 09.00–16.30 eller via internet på bankens webbplats www.sebgroup.com/sv 
eller skriftligen under adress Skandinaviska Enskilda Banken AB, Årsstämman, 
Box 7832, 103 98 Stockholm.

Material från årsstämman, såsom verkställande direktörens anförande och vid stämman  
tillgängligt presentationsmaterial, kommer att finnas på bankens webbplats  
www.sebgroup.com/sv dagen efter stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå) genom bank eller annan förvaltare 
måste begära att tillfälligt bli inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear 
(så kallad rösträttsregistrering) för att få delta i årsstämman. Sådan omregistrering måste 
vara genomförd hos Euroclear senast onsdagen den 19 mars 2014. Aktieägaren måste därför 
kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och begära omregistrering. Observera att 
detta också gäller aktieägare som har sina aktier i depå i SEB.

Inträdeskort
Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut  
med början torsdagen den 20 mars 2014 till den som anmält sig på sätt som anges ovan. 
Om inträdeskort inte har kommit anmäld aktieägare tillhanda i tid till stämman på grund  
av förseningar i postgången kan inträdeskort erhållas vid informationsdisken i entrén   
till stämmolokalen.

Fullmakter
Aktieägare kan närvara vid stämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt 
undertecknad av aktieägaren. Fullmakter och andra behörighetshandlingar bör, för  
att underlätta inpasseringen vid stämman, ha inkommit till banken senast onsdagen  
den 19 mars 2014. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bankens webbplats  
www.sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm.

Kallelse, förslag m.m.
Kallelsen finns tillgänglig på bankens webbplats www.sebgroup.com/sv och är också 
införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 februari 2014. 

Kallelsen skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.  
Beställning kan ske på telefon nr 0771-23 18 18 (+46 771 23 18 18).

De fullständiga förslagen för årsstämman hålls tillgängliga på bankens webbplats  
www.sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm. 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på bankens webbplats  
www.sebgroup.com/sv från och med den 4 mars 2014.
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