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SEB är en nordeuropeisk fi nansiell koncern som betjänar över 400 000 företag och institutio-
ner samt mer än fem miljoner privatpersoner. Verksamheten omfattar främst banktjänster, men 
SEB har också en betydande livförsäkringsrörelse. I Sverige, Estland, Lettland, Litauen och 
Tyskland är SEB en så kallad universalbank. SEB har också verksamhet i övriga Norden och 
Ukraina samt på ett tiotal  strategiska platser runt om i världen. Fler än hälften av SEB:s cirka  
21 000 medarbetare fi nns utanför Sverige.

SEB i korthet

Kundgrupper och organisation

Affärsstöd, IT och Staber

Stora företag & 
Institutioner

Kontorsrörelsen Kapitalförvaltning Liv

2 500 stora företag 
och institutioner

400 000 mindre 
och  medelstora

 företag

5 miljoner 
privatkunder

Från och med 2007 betjänar SEB sina kunder via fyra kundinriktade divisioner, som stöttas 
av tre koncerngemensamma supportfunktioner: Affärsstöd, IT och Staber. 

Nyckeltal
2008 2007

Räntabilitet på eget kapital, % 13,1 19,3
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 14:66 19:97
K/I-tal 0,62 0,57
Kreditförlustnivå, % 0,30 0,11

Kapitaltäckningsgrad 1), % 10,62 11,04
Primärkapitalrelation1), % 8,36 8,63
Riskvägda tillgångar 1), miljarder kronor 986 842

Antal befattningar, medeltal 21 291 19 506
Depåförvaring, miljarder kronor 3 891 5 314
Förvaltat kapital, miljarder kronor 1 201 1 370
Balansomslutning, miljarder kronor 2 511 2 344

1) Basel II med övergångsregler. 

Mer information om SEB-aktien fi nns på sid 32.

Affärsidé
SEB:s affärsidé är att tillhandahålla fi nansiella tjänster samt hantera 
fi nansiella risker och transaktioner för företag och privatpersoner på 
ett sådant sätt att kunderna blir nöjda, aktieägarna får en konkurrens-
kraftig avkastning och banken ses som en god samhällsmedborgare.

Mål och strategi
SEB:s långsiktiga mål är att vara högst rankad av kunderna inom sina 

utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lön-
samhet. Räntabiliteten skall överstiga genomsnittet för jämförbara 
banker samtidigt som vinsttillväxten skall vara uthållig. SEB:s rating 
bör vara minst AA. 

Målen skall nås med hjälp av motiverade medarbetare, ökat samar-
bete mellan koncernens olika delar och koncerngemensamma stabs- 
och affärsstödsfunktioner. ”Ett SEB” skall ge kunderna enkel tillgång 
till SEB:s samlade kompetens och tjänsteutbud.

Rating
SEB:s betyg för långfristig 
upplåning i februari 2009

S&P A  
Moody’s Aa2
Fitch A+
DBRS AA (low)

Räntabilitet på eget kapital
Procent

Nettoresultat
Miljarder kr

  Mål: lägst 7 procent t.o.m. 2008
1) Basel II övergångsregler används.

Primärkapitalrelation
Procent
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Mål: Högst bland jämförbara banker
  Genomsnitt jämförbara banker (exkl. SEB)



Kundmöten via många olika kanaler

Marknadsandelar 
Procent 2008 2007 2006

Inlåning från allmänheten
Sverige 20,7 20,2 20,5
Estland 24,2 26,1 27,1
Lettland 21,2 24 23
Litauen 27,0 27,4 29,2

Utlåning till allmänheten
Sverige 14,9 15,0 14,4
Estland 24,3 26,3 29,1
Lettland 14,4 15,5 18,3
Litauen 30,1 31,3 34,4

Nyteckning fonder
Sverige N.a. 70,3 26,1
Finland N.a. 11,2 4,4

Nyteckning fondförsäkring
Sverige 24,4 22,1 29,1

Börshandel
Norden 9,2 7,5 7,6

660 kontor i norra Europa 
Sedan slutet av 1990-talet har SEB mer än fördubblat 
sitt  kontors nät, främst genom förvärv av banker 
i Tyskland och östra Europa. Under 2008 öppnades 
24 nya kontor i Ukraina. 

2 000 bankautomater i norra Europa

18 fi lialer och representantkontor
SEB:s företagskunder får assistans jorden runt – från 
New York till Shanghai. 

2 000 personer till storbolagens tjänst
SEB:s storföretagskunder och fi nansiella institutioner 
betjänas av särskilda kundansvarsteam samt pro-
duktexperter, analytiker och handlare. 

5,7 miljoner samtal till SEB:s kundcenter
I Sverige, Baltikum och Tyskland erbjuds SEB:s kunder 
per sonlig service på telefon, - i Sverige och Estland 
dygnet runt, i Sverige på över 20 olika språk.

3,2 miljoner använder SEB:s internettjänster
Utöver internettjänster riktade till privatpersoner och 
mindre företag erbjuder SEB specialtjänster som 
 valuta- och räntehandel via internet, främst till större 
företag.

526 miljoner korttransaktioner
Under 2008 gjordes 526 miljoner transaktioner med  
SEB:s utestående kort, en ökning med 60 procent på 
två år.

12 internationella kontor för 
private banking-kunder 
Privatkunder bosatta utanför sina hemländer 
kan vända sig till SEB:s kontor i bland annat 
Luxemburg, Schweiz, Marbella och London.

2 000 försäkringsförmedlare och 350 
egna försäkringssäljare 
SEB samarbetar med ett stort antal försäk -
rings förmedlare och har sammanlagt cirka 
350 egna säljare i Sverige, Danmark och de 
baltiska länderna. I Tyskland har SEB ett sam-
arbete med försäkrings-bolaget AXA.

Divisionerna 
Stora Företag & Institutioner redovisade sitt hittills bästa resultat. 
 Kontorsrörelsens resultat drogs ned av reserveringar i Baltikum och 
 vinsten i Kapitalförvaltning och Liv påverkades negativt av fallande till-
gångsvärden.

Rörelseresultat per division 
Procent1)
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Rörelseresultat per land
Procent 1)

Sverige 65 (50)
Norge 9 (8)
Litauen 6 (8)
Tyskland 6 (6)
Danmark 4 (8)
Finland 4 (4)
Estland 3 (5)
Lettland 3 (6)
Övriga  0 (5)

New York

São Paulo

Shanghai

Singapore

Peking 

1) SEB:s nyförsäljning ökade medan totalmarknaden minskade under året.

1) Exkl. övrigt och elimineringar.

Stora företag & Institutioner 53 (40)

Kontorsrörelsen 27 (35)

Kapitalförvaltning 13 (15)

Liv 7 (10)

1)

1)

1) Exkl. övrigt och elimineringar.
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2008 i korthet

Så skall SEB:s kapital förstärkas

Nettoresultat 

2008
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2008 i korthet
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2008 var ett år som präglades av global finansiell turbulens som saknar 

motstycke. Den förvärrades av den nedåtgående spiral av sjunkande 

förtroende som följde på Lehman Brothers-konkursen i september. 

Trots dessa synnerligen svåra omständigheter lyckades SEB öka sina 

intäkter och nådde ett rörelseresultat på 12,5 miljarder kronor.

Den snabba händelseutvecklingen och ökade osäkerheten har inne-

burit betydande utmaningar för organisationen. Jag är stolt över SEB-

medarbetarnas engagemang och det sätt på vilket vi samarbetat med 

våra kunder under denna påfrestande period. 

Ett nytt finansiellt landskap 
För ett år sedan fanns det fortfarande förväntningar på att världsekono-

min skulle vara mer motståndskraftig mot den nedgång som utlösts av 

den amerikanska subprimekrisen. Under 2008 blev dock det ömsesidiga 

beroendet både inom det finansiella systemet och gentemot den reala 

ekonomin uppenbart. Hoppet om en ”särkoppling” mellan USA och 

den övriga världsekonomin släcktes. 

De globala kreditmarknadernas funktionssätt har försämrats kraf-

tigt. Tillgången på krediter har reducerats. Finansieringskostnaderna 

har ökat och priserna på tillgångar har fallit rejält. Dessa faktorer har 

satt banker under stort tryck, vilket lett till en förtroendekris bland så-

väl marknadsaktörer som kunder. Flera större internationella banker 

har räddats, i vissa fall genom statliga  ingripanden.

Trots massiva stödinsatser från centralbanker och regeringar för att 

mildra effekterna är utsikterna för världsekonomin numera betydligt 

dystrare. Vi ger oss in på okänd mark, där skillnaden mellan experternas 

åsikter om vart konjunkturen är på väg är ovanligt stor. 

Även norra Europa, SEB:s hemmamarknad, har påverkats. BNP-

tillväxten har bromsat upp i de nordiska länderna. Utsikterna för de bal-

tiska länderna kom att försämras avsevärt mot slutet av året. Lettland 

beviljades ett stöd på 7,5 miljarder euro i en IMF-ledd aktion. Vår upp-

fattning är att det blir en utdragen period av fallande BNP-utveckling i 

alla tre länderna de närmaste åren. De räddningsaktioner som vidtagits 

av respektive lands regering är nödvändiga för att hantera obalanserna.

Ökade intäkter tack vare starka kundrelationer
SEB:s underliggande affär förblev stark under hela fjolårets turbulens. 

Trots tidvis ej fungerande kapitalmarknader var aktiviteten överlag hög. 

Det gällde i synnerhet Stora Företag & Institutioner. Med dess bre-

da affärsmix kunde ett mer dämpat år inom företagsförvärv och ränte-

handel balanseras med rekordhöga kundvolymer inom områden som 

valutahandel och cash management.

Kontorsrörelsens intäkter hölls uppe väl, särskilt i Sverige. De snabbt 

försämrade konjunkturutsikterna för de baltiska länderna har emellertid 

lett till att vi fortsatt öka reserveringarna för kreditförluster. Vi har också 

fortsatt att arbeta proaktivt med kreditkva liteten genom work-outgrup-

per som samordnas på koncernnivå.

Även om långsiktigt sparande påverkades negativt av lägre aktie-

värden rådde hög aktivitet, med nettoinflöden till Kapitalförvaltning 

och högre premieintäkter till Livdivisionen jämfört med föregående år.

Kapitalförstärkning utökar den nödvändiga bufferten 
SEB gick in i denna nedgång som en mer integrerad bank med en diver-

sifierad affärsmix. Dessutom har det alltid varit av avgörande betydelse 

för SEB att hålla en god kapitaltäckningsgrad. 

I det nya finansiella landskap som nu växer fram blir det än viktiga-

re att vara en stark finansiell partner. Normen för vad som betraktas 

som tillräcklig kapitalisering har höjts. Den föreslagna kapitalförstärk-

ningen på 19,5 miljarder kronor ger oss en tillräcklig buffert för att han-

tera den djupa konjunkturnedgång som ligger framför oss. Åtgärderna 

kommer att ytterligare stärka vår möjlighet att vara en stark långsiktigt 

finansiell partner för våra kunder och motparter.

 

VD har ordet

 

Kundrelationer nyckelfaktor i  
nytt finansiellt landskap
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VD har ordet

En stark plattform och affärsmodell
Jag är övertygad om att vi är väl förberedda för mer osäkra tider. 

Vi har en stark plattform med en affärsmix som vilar på långsiktiga 

kundrelationer och produkter i världsklass. Vår långsiktiga strategi att 

bli ledande i fråga om kundnöjdhet och lönsamhet står fast. Under de 

närmaste åren innebär det ökade ansträngningar för att förbättra kost-

nadseffektiviteten liksom att stärka banden ytterligare till våra befint-

liga kunder.

Stockholm i februari 2009

Annika Falkengren

Verkställande direktör och koncernchef
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Annika Falkengren: Vad som var slående 2008 var hur snabbt och bru-

talt botten gick ur fi nansmarknaderna efter Lehman Brothers’ konkurs 

i september. Dittills hade krisen trots allt tett sig hanterbar. Centralban-

kerna sköt till likviditet och förutsättningarna för att kunna förebygga 

en global systemkris föreföll vara hyggliga. 

Men när Lehman föll skapade det en enorm osäkerhet. Det stod 

plötsligt klart att ingen bank gick säker. Oron tilltog dramatiskt, och lik-

viditeten torkade upp. Räntespreadarna gick isär, blixtsnabbt. Börserna 

rasade. Och Island, vars bankers balansomslutning många gånger om 

översteg landets BNP, kom så nära att ställa in betalningarna som ett 

land kan komma. För oss här på banken innebar de här veckorna att vi 

snabbt fi ck växla över till ett akut krisläge. Det handlade om att snabbt 

fatta beslut och hitta lösningar. Delar av den globala fi nanssektorn upp-

hörde ju att fungera – betalningar släpptes inte igenom eftersom den 

ena banken inte litade på att den andra kanske skulle fi nnas kvar. 

För oss var det viktigt att trots all turbulens i omvärlden fi nnas där 

för våra kunder; med information om händelseutvecklingen, med råd-

givning och genom att tillhandahålla likviditet till våra företagskunder. 

2008 blev ett Annus Horribilis för den fi nansiella sektorn. Hur ser det kommande 
året ut? Hur rustad är SEB inför den globala lågkonjunkturen – och vad kan göras 
för att stärka banken? Bankens verkställande ledning samlades inför årsskiftet för 
ett samtal om framtidsutsikterna.

Ledningen i rundabordssamtal

Mål och strategi

Den globala fi nanskrisen började 
smygande, sommaren 2007, då rän-
teskillnaderna mellan värdepapper 
med olika risk vidgades och likvidite-
ten försämrades. Skälet var ökad 
osäkerhet om värdet på en rad (ofta 
komplicerade) värdepapper basera-
de på amerikanska fastighetslån. Un-
der 2007 och början av 2008 använ-
de centralbankerna runt om i världen 
fl era verktyg för att hålla uppe likvidi-
teten och stötta aktiviteten på fi nans-
marknaderna; bland annat sänktes 
styrräntan i USA i stora steg.

De underliggande problemen lös-
tes dock inte. Hygglig likviditet och 
lägre räntor kunde inte eliminera 
osäkerheten om de underliggande 
värdena, i synnerhet inte som kon-
junkturbilden försvagades. Gradvis 
fördjupades problemen i det ameri-
kanska banksystemet. Under våren 
övergick likviditetsproblemen allt 
mer till att bli soliditetsproblem, vilket 
i sin tur skapade en förtroende kris 
banker emellan. Federal Reserve 
och fi nansdepartementet, Treasury, 
tvingades gripa in med direkta stöd-
åtgärder för att rädda kapitalbasen i 
en rad fi nansiella företag.

Till en början var den strategin fam-
lande. Några bolag räddades, andra 
inte. När investmentbanken Lehman 
Brothers gick omkull i september 
2008 utbröt panik på fl era markna-
der. Räntespreadarna gick kraftigt 
isär och börserna föll. Problemen 
spred sig snabbt utanför USA. I det 
läget tvingades myndigheterna – 
först i EU, därefter i USA – ta till 
 betydligt mer omfattande ingrepp. 
Långtgående garantier ställdes ut 
till skydd för inlåning, men också för 
kreditgivning. Åtskilliga banker togs 
över av staten. Dramatiken blev 

stor, när den amerikanska kongres-
sen först sade nej till stödåtgärder-
na; de accepterades först efter att 
hårda krav på företagsledningarna 
och deras ersättningsnivåer inklude-
rats.

Turbulensen på kreditmarknader-
na utlöste svåra följdeffekter både 
för börs och konjunktur. Framtids-
tron fi ck sig en rejäl knäck. Orderin-
gången föll abrupt i de fl esta bran-
scher, vinstprognoser skrevs ned 
och varslen steg skarpt. Konjunktur-
prognoserna skrevs ned i snabb takt 
– inte bara i USA. Tvärtom spred sig 

konjunkturpessimismen till alla andra 
delar av världen. Tidigare förhopp-
ningar om ”losskoppling” från USA 
kom på skam och världsekonomin 
gick mot sin djupaste lågkonjunktur 
sedan andra världskriget.

Detta utlöste i sin tur en rad pa-
ket med fi nanspolitiska stimulansåt-
gärder. Runt om i världen presente-
rade regeringar förslag om 
skattesänkningar och stödpaket till 
utsatta industrier. Ett undantag var 
de baltiska staterna, som i stället 
valde att driva en stram politik för 
att försvara sina fasta växelkurser. 

Finanskrisen
Stockholmsbörsen 2008
OMXS-index
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17 mars: JP Morgan räddar Bear Stearns.

7 april: IMF: ”Världsrecession hotar”.

7 juli: Räddning av Freddie Mac och Fannie Mae.

15 sept: Lehman Brothers kollapsar.

29 sept: Nej till stödpaket i USA-kongressen.

20 okt: Svensk stabiliseringsplan.

9 nov: Kinas stimulanspaket.
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Mål och strategi

Jan Erik Back: Ja, det var hisnande hur snabbt de globala finansiella 

marknaderna försvagades. Själv blev jag överraskad av hur snabbt smit-

tan spreds – även till länder och regioner som dittills hade verkat stabila. 

Men SEB står rustad, även om även vi naturligtvis påverkas av krisen. 

Vi började redan på toppen av konjunkturen att stärka vår kapitalbas – 

med 27 miljarder kronor sedan 2005. Vår kapitalbas är starkare än när 

90-talskrisen kom och både K/I-tal och avkastning är bättre. 

Magnus Carlsson: Vi får inte låta oss förlamas. Faktum är att krisen i 

viktiga avseenden skapar möjligheter. Att marknaden är riskfylld ger 

också öppningar, i synnerhet för den som har bra likviditet och bra ka-

pitalbas. Vi har varit medvetet konservativa i vår långivning. Under 

2006–07 tackade vi nej till ett antal affärer som vi bedömde som alltför 

riskfyllda. 

Under boom-åren var det vanligt att en del internationella aktörer 

sålde vidare hela eller stora delar av risken i sina lån i olika typer av 

 paketprodukter. Vi har däremot stått fast vid en traditionell bank-

modell baserad på våra starka kundrelationer och där vi själva behåller 

en betydande del av risken. Det är en kvalitetsstämpel.

 Hans Larsson: De strategiska möjligheter som öppnar sig för friska ban-

ker är större än på länge. Traditionella värden och produkter är tillbaka. 

Prissättningen på risk har förändrats rejält. Långsiktighet och relationer 

återkommer som tongivande teman. Allt det är positivt för en bank som 

vår.

Magnus Carlsson: Men all expansion behöver naturligtvis göras inom 

 ramen för en god kapitalisering och en gedigen riskbedömning

Fredrik Boheman: Samtidigt står vi inför rejäla utmaningar. Förmögen-

hetsförvaltningen drabbas naturligtvis när börserna faller så kraftigt 

som de gjorde under 2008. Glöm inte att fjolåret faktiskt var ett av de 

allra sämsta börsåren någonsin för världsekonomin som helhet. I såda-

na lägen blir kunderna mer försiktiga.

Men samtidigt är det ju så att kunderna behöver än mer råd och hjälp 

med sina placeringar när omvärlden är så turbulent. Här tycker jag att 

vi har lyckats förhållandevis bra. Jämfört med våra nordiska konkur-

renter gick vårt förvaltade kapital ned mindre än de nordiska konkur-

renternas, och vi hade ett rejält nettoinflöde till våra fonder tack vare 

vårt utbud av absolutavkastande fonder.

Bo Magnusson: Ja, låt oss inte hymla om att 2009 blir tufft. En banks 

verksamhet är ju mycket en spegling av det allmänna konjunkturläget. 

Inbromsningen även här i Norden blev ju väldigt abrupt mot slutet av 

2008. 

I Baltikum, som ju är en del av vår hemmamarknad, såg vi tidigare 

än andra att överhettningen skulle bli ett problem. Vi drog ned på utlå-

ningstakten och fokuserade på kreditkvalitet långt innan konkurrenter-

na. Ändå är det självklart att nedgången i Baltikum blir plågsam. I efter-

hand kan vi konstatera att även om vi började agera tidigt så har 

inbromsningen blivit mycket djupare än vi förutsåg.

Vi har stärkt våra ”work-out”-team på plats och kompletterat med 

experter från Sverige. Många i det teamet var med under den svenska 

krisen i början av 90-talet. 

Vårt baltiska engagemang är långsiktigt. En lärdom från 90-talets 

Sverige är just hur viktigt det är att vi som bank kommer in tidigt när 

kunder börjar få problem. Långsiktigt är detta det bästa både för ban-

ken och för kunden!

Mats Torstendahl: Inom Kontorsrörelsen syns det tydligt hur kunderna 

blir försiktigare och det påverkar provisionsintäkterna negativt. I låg-

konjunkturen blir det särskilt viktigt att aktivt möta kunden. Och vi 

kan bli ännu bättre på att ge personlig service. Tillgänglighet kommer 

att vara ett viktigt konkurrensmedel och här ligger vi långt framme – 

vårt Kundcenter är ensamt i Sverige om att erbjuda personlig service, 

dygnet runt. Samtidigt måste vi jobba både med att öka kostnadseffek-

tiviteten och investera i nya produkter.

Vi har stått fast vid en 
traditionell bankmodell 

baserad på våra starka kund-
relationer.

Magnus Carlsson
Chef division Stora företag & 
Institutioner

Vår långsiktiga strategi 
l igger fast. Men det går inte 

att undvika att slutsatsen att 2009 
blir något av ett övervintringsår. Vi 
har förberett oss för ett bistrare 
klimat. 

Annika Falkengren 
VD och koncernchef

I efterhand kan vi kon sta- 
tera att även om vi började 

agera tidigt så har inbromsningen i 
Baltikum blivit djupare än vi  
förut såg. 

Bo Magnusson 
Ställföreträdande VD och 
koncernchef och chef för SEB:s 
staber och Affärsstöd

Vi har investerat stort i vår 
risk- och compliance- 

organisation, vilket vi kan dra 
nytta av nu.

Jan Erik Back 
Ekonomi- och finanschef

Nedgången på markna-
derna slår mot värdena i 

våra livportföljer. Riskprofil, större 
disciplin och fokus på våra 
kärnområden är receptet för  
det närmaste året. 

Anders Mossberg 
Chef division Liv
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Ingrid Engström: I svåra tider blir personalen ännu viktigare. Kristider 

är plågsamma, som Bo säger, men det ger också möjlighet till förändring 

och förnyelse. Precis som många andra företag kommer vi under 2009 

att minska personalstyrkan. Rätt person på rätt plats är viktigare än 

 någonsin.

Annika Falkengren: Ja, det såg vi tydligt inte minst under dramatiken i 

höstas. Våra medarbetare jobbade långa dagar och sena kvällar med 

 extra kontroller och en övergång till delvis manuella rutiner. Mitt upp i 

allt kunde jag verkligen känna en oerhörd stolthet över våra medarbe-

tares engagemang för banken och bankens kunder!

Ingrid Engström: Ja, vi har riktigt bra medarbetare i SEB. Och det behövs 

i det här tuffa läget. 

Anders Mossberg: Nedgången på marknaderna slår mot värdena i våra 

livportföljer. Riskprofi len, större disciplin och fokus på våra kärnområ-

den blir receptet för det närmaste året. För att vi ska klara det blir perso-

nalens kompetens och lojalitet avgörande. För Livdivisionen är vår 

skickliga säljkår en tillgång. Vi har också en stark fördel av att kunna 

sälja genom bankens kontorsnät. Jag är också nöjd med att vi började 

 tidigt med SEB Way. Det har vi stor nytta av i dag. 

Bo Magnusson: Jag tycker att vi ska blicka bakåt några år. Vi har under 

de senaste åren omorganiserat och effektiviserat staberna, IT-verksam-

heten och affärsstödet. Det har varit slitsamt, men som bank är vi bätt-

rade rustade idag än vi har varit vid tidigare nedgångar.

Hans Larsson: Och jämför de nordiska bankerna med de stora europeis-

ka och amerikanska megabankerna – några av dem fi nns knappt kvar 

eller är nationaliserade!

Jan Erik Back: Lågkonjunkturen har kommit snabbt och den ser ut att 

bli djup. Vi lär – liksom andra banker – inte undgå att kreditförlusterna 

stiger under 2009. Men vi har investerat stort i vår risk- och compliance- 
organisation, vilket vi kan dra nytta av nu.

Framöver får vi räkna med att myndigheterna skärper kraven på 

banksektorn. Jag räknar med att kapitaltäckningskraven kommer att 

stiga. 

Fredrik Boheman: Och säkert kommer kraven på konsumentinformation 

för bankprodukter att skärpas. I stort sett tycker jag det är bra. Den typ 

av utlåning som skedde i USA och som ledde till den spruckna bubblan 

tog ju inte hänsyn till låntagarnas återbetalningsförmåga såsom här i 

Norden.

Mål och strategi

Prioriteringar
  Öka intäkterna från befi ntliga kunder genom höjd aktivitet och ökad 
 andel av kundernas affärer

  Ha fortsatt fokus på effektivitetshöjande åtgärder på områden som 
 inte direkt har samband med bankens kundaktiviteter

  Stötta kunderna i fråga om deras långsiktiga fi nansiella behov och 
samtidigt behålla en sund riskhantering.

  Vidta åtgärder för att bibehålla en stark kapital- och likviditetsposition.

I svåra tider blir personalen ännu 
viktigare. Rätt person på rätt 

plats är viktigare än någonsin. 

Ingrid Engström
Chef för Human Resources och 
Organsiationsutveckling

Fjolåret var ett av de sämsta 
börsåren någonsin för 

världsekonomin som helhet. I sådana lägen 
blir kunderna mer försiktiga. 

Fredrik Boheman 
Chef för division Kapitalförvaltning

Prissättningen på risk har förändrats 
rejält. Långsiktighet och relationer 

återkommer som tongivande teman.

Hans Larsson 
Chef för Koncernstrategi och 
Affärsutveckling

I lågkonjunkturen blir det särskilt 
viktigt att aktivt möta kunden. 

Tillgänglighet kommer att vara ett viktigt 
konkurrensmedel, och här ligger vi långt 
framme.

Mats Torstendahl
Chef för division Kontorsrörelsen
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Mål och strategi

Annika Falkengren: Bankverksamhet globalt kommer framöver att 

ömsa skinn. De mer utstuderade amerikanska strategierna att förpacka 

om och sälja vidare värdepapper i allt mer komplicerade paket har ha-

vererat. De fristående investmentbankerna har delvis försvunnit. Nu 

gäller en återgång till mer traditionell bankverksamhet byggd på djupa 

och långsiktiga kundrelationer. 

Magnus Carlsson: Ja, det är slående hur det som kallats ”skuggbanksys-

temet” – alla de olika enheter som bankerna lagt utanför balansräk-

ningarna – nu förs tillbaka in under bankernas balansräkningar. Alla de 

högbelånade enheter – ”conduits”, ”SIVs” – som låg bakom utlånings-

explosionen – försvinner nu. Det slår hårt mot de banker som tidigare 

exploaterat de möjligheterna att ta på sig risk utanför regleringarna. 

Vi har en unik position i Norden bland stora företag och institutio-

ner. Jag ser att vi har en rad möjligheter att i dagens omritade fi nansiella 

landskap stärka vår relation till just dessa grupper. 

Bo Magnusson: Banksystemet som helhet måste – i synnerhet i USA – 

ägna sig åt att minska balansräkningarna. Man har lånat ut för mycket 

och tagit för dåligt betalt för riskerna. Många hushåll har i sin tur lånat 

för mycket. När nu balansräkningarna ska saneras, krävs en period med 

dämpad kreditgivning och återbetalning av gamla, dåliga lån. Sådant 

brukar ta tid, och under saneringsperioden blir den ekonomiska till-

växten lägre. 

Ingrid Engström: …och lägre tillväxt ger högre arbetslöshet, vilket ger 

ännu lägre tillväxt och ännu mindre riskvillighet. 

Annika Falkengren: Ja, vintern kom snabbt och ingen vet idag hur länge 

snön kommer att ligga! Det går inte att undvika slutsatsen att 2009 blir 

något av ett övervintringsår för många. 

Vår långsiktiga strategi ligger fast – vi koncentrerar oss på kärn-

verksamheten och vi fortsätter vårt kvalitets- och produktivitetsarbete. 

Vi har förberett oss väl för ett bistrare klimat. Vi kommer att gräva än 

djupare där vi står på våra hemmamarknader och inte minst – arbeta 

hårt för att stärka banden till våra kunder än mer.

Baltikum är en del av SEB:s hemmamarknad sedan slutet av 1990-talet, då 
banken förvärvade tre lokala banker i Estland, Lettland och Litauen. Idag är 
de tre bankerna helt integrerade i SEB och erbjuder ett brett utbud av bank-
tjänster för privatpersoner samt mindre och medelstora företag. SEB i Balti-
kum erbjuder även tjänster för stora företag och institutioner som exempel-
vis cash management, valuta- och värdepappershandel, kapitalförvaltning, 
private banking och livförsäkringstjänster. 

De samlade vinsterna – efter kreditförlustreserveringar – från SEB:s baltis-
ka verksamhet under åren 2001–2008 uppgår till 13,1 miljarder kronor. 

Efter fl era år med mycket hög tillväxt och växande obalanser bromsade 
ekonomierna i Estland och Lettland mycket snabbt in under 2008. Mot slutet 
försämrades konjunkturutsikterna kraftigt även i Litauen. Den fördjupade låg-

konjunkturen i de tre länderna ledde till svårigheter för både företag och hus-
håll att betala sina lån i tid och andelen osäkra fordringar ökade till 1.33 pro-
cent netto. Reserveringarna för kreditförluster uppgick till 1,8 miljarder 
kronor. 

Redan i början av 2006, då SEB började se tecken på överhettning i de 
baltiska ekonomierna bromsades kreditgivningen upp, vilket lett till att ban-
ken gradvis minskat sina marknadsandelar.

Bankens ansträngningar för att mildra effekterna av den ekonomiska 
 krisen utökades under 2008. Lokala ”work-out”-team kompletterades med 
en ny koncernövergripande funktion som etablerats för att leda arbetet med 
att hantera problemkrediter – och bidra med erfarenheter från den svenska 
fi nanskrisen i början av 1990-talet. 

Baltikum

SEB:s utlåning i Baltikum i relation till marknadsutvecklingen 1)

 SEB:s utlåning, miljarder euro
 Total utlåning, miljarder euro
 SEB:s marknadsandel, %

1) Exklusive leasingportfölj.

%

Litauen

30

25

20

15

10

5

0

36

30

24

18

12

6

0

Miljarder euro %

2004 2005 2006 2007 2008

Lettland 

30

25

20

15

10

5

0

36

30

24

18

12

6

0

Miljarder euro %

2004 2005 2006 2007 2008

Estland

36

30

24

18

12

6

0

30

25

20

15

10

5

0

Miljarder euro %

2004 2005 2006 2007 2008



8  SEB ÅRSÖVERSIKT 2008

Prisbelönta produkter/kompetenser

SEB:s mål att ha de mest nöjda kunderna på sina utvalda områden i norra Europa ska nås via 
 intensifierad aktivitet gentemot kunderna och en fortsatt utveckling av produktutbudet. Inom  
många områden är SEB:s produkter och tjänster redan i dag topprankade – även internationellt.

Ökad aktivitet för kundernas bästa

Under 2008 befäste SEB sin ställning som finansiell partner till stora fö-

retag och institutioner på en rad områden. Bland annat stärktes ban-

kens ställning på aktieområdet i samtliga nordiska länder och SEB ut-

sågs till bästa aktiemäklare i Norden totalt (undersökningsföretaget 

Prospera). Inom handelsfinansiering rankades SEB som nummer ett i 

Norden (tidskriften Global Finance). Inom cash management ansågs 

SEB som bäst i världen (se artikel).

Vår fortsatta satsning på mindre och medelstora företag ledde bland 

annat till utmärkelsen Årets Småföretagarbank (se nedan). 

När det gäller privatpersoner strävar vi både efter att förbättra och 

förenkla basutbudet och att utveckla alternativa investeringsprodukter 

(se artikel om succéfonden Asset Selection). 

SEB slår alla konkurrenter inom cash management 

”Entreprenören jobbar inte mellan nio och fem och det har Årets Små-
företagarbank insett. År för år har banken utvecklat tjänsterna för att 
göra tillvaron enklare för landets småföretagare.”

Så löd motiveringen när SEB under hösten 2008 fick priset 
Årets Småföretagarbank av tidningen Privata Affärer. En starkt bi-
dragande orsak till utnämningen är ”Enkla firman”, ett skräddarsytt 
erbjudande till enskilda näringsidkare, som bland annat gör det lätta-
re att skilja på firmans och företagarens privata pengar. ”Enkla firman” 
utsågs till Årets småföretagarprodukt redan 2007. 

Priset som Året Småföretagarbank 2008 gäller dock SEB:s  totala 
satsning på småföretag, inte bara enskilda näringsidkare. Under 
året har SEB bland annat vidareutvecklat lånemöjligheterna för 
småföretag och Kundcenter Företag, som utökat sina öppet-
tider och nu betjänar företagskunderna dygnet runt årets alla 
dagar på 20 språk. SEB har också samlat ett antal externa 

 erbjudanden för att utveckla företagandet och spara kostnader 
med hjälp av bokföringsprogram och olika IT-tjänster.

Privata Affärer utser SEB till ”Årets Småföretagarbank”

Liksom förra året toppade SEB i den internationella finanstidskriften Euromo-
neys kundundersökning inom cash management för 2008. 

SEB nådde förstaplaceringen globalt i 12 av 22 kvalitetskategorier, bland 
annat när det gällde kundnöjdhet, engagemang för cash managementområdet 
samt branschkunskap. 

SEB får därmed klart bättre omdöme från kunderna än globala banker som 
Citigroup, HSBC och Deutsche Bank. Liksom tidigare år rankades SEB också 
som bästa cash management-bank i Norden av Euromoney, Global Finance Ma-
gazine och Treasury Management International.

Resultatet från Euromoneys åttonde årliga undersökning inom cash manage-
ment baserades på 6 300 svar, 4 900 från företag och 1 400 från finansiella in-
stitutioner.

– Detta är en fantastisk prestation från alla involverade enheter inom SEB som 
levererar cash managementlösningar i världsklass till våra kunder. Vi jobbar hårt 
på kvalitetsaspekten i det vi gör och fokuserar mycket på den totala kundupplevel-
sen. Det är mycket glädjande att kunderna känner och uppskattar detta. Syftet 
med det vi gör är ju möta deras högt ställda förväntningar och därmed stötta de-
ras verksamhet, säger Erik Zingmark, global chef för cash management. 

SEB:s cash managementverksamhet omfattar de delar inom SEB som hjäl-
per företag och institutioner att uppnå en effektiv hantering av sin likviditet och 
betalningar. 

– Genom att arbeta riktigt nära våra kunder samt agera snabbt och flexibelt, 
fortsätter vi att framgångsrikt konkurrera på den globala marknaden. Ju bättre 

vi kan integrera de olika delarna av koncernen och leverera helhetslösningar till 
våra kunder, desto högre blir kundnyttan, säger Erik Zingmark. 

Under senare år har SEB bland annat utsetts till Bästa bank inom cash mana-
gement i Norden och Baltikum samtliga år 2004-2008 (Euromoney) samt till 
bästa ”Financial Supply Chain Bank” i Norden 2007och 2008 (Treasury Manage-
ment International).

Euromoney´s globala cash managment-enkät 2008
Nr 1 Kundnöjdhet totalt
Nr 1 Engagemang inom cash management-området
Nr 1 Branschkunskap och expertis
Nr 1 Effektiv användning av den senaste tekniken
Nr 1 Konkurrenskraftiga priser
Nr 1 Tillgång till alla tillgängliga clearingsystem
Nr 1 Likviditetsmöjligheter
Nr 1 Lokal kundservice
Nr 1 Solida elektroniska bankplattformar  
Nr 1 Kvalitet i fråga om elektronisk banksäkerhet  
Nr 1 Innovativa betalnings- och indrivningsmetoder  
Nr 1 Låg felprocent
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Mitt i den finansiella härdsmältan och de kraftiga börsrasen lyckades succéfon-
den SEB Asset Selection under 2008 ge en mycket god avkastning, + 26 pro-
cent. Förvaltningsteamets prestation gjorde att fonden inte bara tillhörde den 
 absoluta Europatoppen vad gäller avkastning, utan också att den blev en av de 
mest eftertraktade fonderna i Europa. 

SEB Asset Selection investerar i aktier, räntor, valutor och råvaror och har 
sedan starten i oktober 2006 tjänat pengar i både uppåtgående och nedåtgåen-
de aktiemarknader, på sjunkande och stigande dollar, råvarupriser och räntor.

– Vi har ett annat angreppssätt än många andra förvaltarteam när vi väljer 
vad fonden ska placera i. Vi har skapat en investeringsmodell som försöker 
 förutsäga om de olika delarna av kapitalmarknaden ska gå upp eller ner den 
 närmaste framtiden, säger Hans-Olov Bornemann, ansvarig förvaltare och chef 
för Global Quant Team.

Idén till SEB Asset Selection kläcktes av Hans-Olov Bornemann och hans 
 Global Quant Team på en tågresa våren 2005. Visionen var att bygga en fond 
som kunde möta behoven både hos privatpersoner och institutionella kunder. 
Den skulle kombinera de bästa egenskaperna hos hedgefonder med de bästa 
egenskaperna hos vanliga fonder. 

– Vi byggde en fond som skulle erbjuda en helhetslösning åt kunden och som 
vi själva skulle investera våra egna pengar i. 

Liksom hedgefonder satsar SEB Asset Selection på absolut avkastning, det 
vill säga på att öka fondförmögenheten oavsett hur det går på marknaden. Till 
skillnad från hedgefonder, som i bästa fall erbjuder månadsvis handel, kan fon-
den köpas och säljas dagligen, det vill säga kunden blir inte inlåst i fonden. Dess-
utom följer fonden ett striktare legalt regelverk än vanliga hedgefonder.

SEB Asset Selection startades i oktober 2006 och har varit öppen för spara-
re sedan mars 2007. Inom loppet av två år har fonden inte bara blivit den utan 

jämförelse snabbast växande fonden i SEB:s 150-åriga historia, utan också Nor-
dens största hedgefond. Under 2008 ökade fondens förmögenhet från 3,5 mil-
jarder kronor till över 15 miljarder kronor (1 december 2008). Det är en utveck-
ling som rönt stor uppmärksamhet, inte bara i Norden utan även internationellt . 

Hans-Olov Bornemann, som utsågs till Årets fondförvaltare i Tyskland, är nöjd 
med utvecklingen, men säger att det finns fortsatt stor potential. 

Prisbelönta produkter/kompetenser

Världsbanken och SEB presenterade i början av 
 november 2008 ett samarbete för att finansiera 
projekt som syftar till att minska klimatförändringar. 
Tillsammans med flera betydande skandinaviska 
 institutionella investerare introducerade man en 
”grön obligation” från Världsbanken.

Detta är första gången Världsbanken och SEB 
tillsammans erbjuder obligationer kopplade till ett 
specifikt Världsbanksprogram. Obligationerna är ut-
givna i svenska kronor och obligationslånet omfattar 
totalt 2,7 miljarder kronor.

SEB är arrangör och kommer att erbjuda obliga-
tionerna till investerare via sitt distributionsnät. Obli-
gationen är till huvuddelen redan placerad hos inves-
terare som kommer från SEB:s bas av institutionella 

kunder i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpen-
hamn. Här finns bland andra Länsförsäkringar, 
Skandia samt Andra och Tredje AP-fonden.

Att FN:s pensionsfond för anställda i slutet av 
2008 valde att investera 375 miljoner kronor i de 
gröna obligationerna var en stor framgång och ett 
bevis på konceptet att erbjuda en social ansvarsfull 
investering som även ger god avkastning fungerar. 

– Vi är mycket nöjda att vara med i denna affär. 
Det är en stor transaktion för SEB och för våra 
 kunder, men också ett viktigt bidrag till att jobba 
med klimatfrågan, säger Einar Thodal-Ness, CRM-
ansvarig för finansiella institutioner i Nord-Amerika 
och Japan inom Merchant Banking. 

Succéfond erövrar Europa

SEB och Världsbankens ger ut miljöobligation

SEB Asset Selection, +26 procent under 2008
SEB Asset Selection investerar i aktier, räntor, valutor och råvaror och har 
sedan starten i oktober 2006 tjänat pengar i både uppåtgående och nedåt-
gående aktiemarknader, på sjunkande och stigande dollar, råvarupriser 
och räntor.
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Tillsammans med SEB:s olika 
produktenheter kan vi erbjuda 
våra kunder en helhetslösning och 
vara en professionell rådgivare 
och partner utifrån deras behov.

Karin Lindblad
Global chef för 
Finansella Institutioner

Vår utgångspunkt är alltid att hjälpa 
vår kund att bli bäst inom sin 
bransch. 

Erik Zingmark
Global chef för Cash Management 

Långa relationer – höga marknadsandelar

SEB har genom åren målmedvetet satsat på att bygga och upprätthålla 

djupa relationer med de stora företagen och institutionerna på bankens 

marknader i norra Europa. Genom en kontinuerlig utveckling av nya 

tekniker och processer som underlättar kundernas verksamhet, erbju-

dande om skräddarsydda lösningar, kvalifi cerad rådgivning och ett per-

sonligt engagemang har SEB i dag en stark ställning i denna kundgrupp. 

Marknadsandelar och ranking är höga inom bland annat cash manage-

ment, valutahandel, depåhantering, företagsrådgivning och börshandel.

Uppdraget att hantera ett företags betalfl öden är – tillsammans med 

fi nansiering – det kitt som länkar samman banken med kundföretagen 

och skapar grunden för ett nära och ömsesidigt partnerskap. SEB har 

under en följd av år rankats som världsledande på cash management i 

fråga om bland annat kundnöjdhet, branschkunskap och innovations-

grad (se även sidan 8).

– Vi har en mycket nära relation med våra kunder, som får personlig 

rådgivning och lokal daglig support på det lokala språket. Det är unikt 

när det gäller vår typ av verksamhet, säger Erik Zingmark, global chef 

för SEB:s cash management-verksamhet.

 – Vår utgångspunkt är alltid att hjälpa vår kund att bli bäst inom sin 

bransch. För att göra det måste vi verkligen förstå deras affärsmodell 

och deras processer. Kunden ska känna att vi är den naturliga partnern 

när det gäller proaktivitet och kompetens. 

Störst i världen på svensk kronhandel
Inom valutahandel är SEB störst i Sverige och störst i världen när det 

gäller handel med svenska kronor. Under senare år har SEB, som bedri-

ver valutahandel i 14 länder, också expanderat internationellt, främst i 

Asien och Nordamerika. 

SEB är en ledande affärsbank i Norden med cirka 2 500 kunder bland stora företag och 
 institutioner. Under 2008 stärktes bankens position på de fl esta marknader.

SEB – en ledande företagsbank



SEB ÅRSÖVERSIKT 2008 11

Vår företagsutlåning i Norge ökade 
betydligt under 2008. Banken stärkte 
sin ställning på fl era områden, bland 
annat investment banking.

William Paus 
Chef för Stora företag 
& Institutioner i Norge 

Under det fi nansiella krisåret 2008 ökade antalet valutaaffärer i SEB 

med cirka 20 procent och bankens marknadsposition stärktes. Valuta-

affärerna svarade under 2008 för en ökad andel av bankens intäkter.

– Vi fyller en extra viktig roll när marknaden är orolig. När vissa 

banker mer eller mindre ”försvann” från marknaden under hösten 2008 

fortsatte vi att ställa priser och leverera en hög service till våra kunder. 

Antalet samtal från kunder per månad nästan fördubblades , säger Joa-

chim Alpen, global chef för SEB:s valutahandel. 

– Eftersom själva transaktionerna numera till cirka 80 procent går via 

bankens elektroniska handelssystem kan vi ägna en stor del av vår tid 

till rådgivning – och det är förstås mycket efterfrågat i tider som dessa.

Under 2008 fl yttade SEB fram sina positioner inom storföretags-

sektorn på de fl esta marknader där banken är verksam. 

– SEB var den snabbast växande affärsbanken i Norge under 2008 

och vår utlåning till företagssektorn ökade betydligt. Vi var med i 

många stora och viktiga lånetransaktioner under året – antingen en-

samma eller som ledare för syndikerade lån, säger William Paus, chef 

för division Stora Företag & Institutioner i Norge.

– Vi har satsat på förbättrad kvalitet inom alla områden, vilket bland 

annat lett till att vi stärkt vår ställning på kapitalmarknaden och inom 

investment banking. För andra året i rad var SEB etta på Oslobörsen 

– liksom för Norden totalt. 

Inom SEB:s storföretagsdivision fi nns en särskild enhet, Finansiella 

Institutioner, med ansvar för bankens globala relation med och mot-

partsrisk för bland annat pensions-

fonder, kapitalförvaltare, försäk-

ringsbolag, internationella banker 

och centralbanker.

– Genom att vi har en tät 

 kontakt med samtliga delar inom 

koncernen kan vi tillsammans 

med SEB´s produktområden er-

bjuda våra kunder en helhetslös-

ning och därmed vara en professi-

onell rådgivare och partner utifrån 

kundens behov, säger Karin Lind-

blad, global chef för Finansiella Institutioner.

SEB – en ledande företagsbank

Finansiering Betalningar

Valuta- och 
värdepappers- 

handel

RådgivningFörsäkring

Cash
management

Värdepappers- 
förvaring

Corporate 
finance

När vissa banker mer eller mindre ”försvann” 
från marknaden under den turbulenta 
hösten 2008 fortsatte vi att ställa 
priser och serva våra kunder. 

Joachim Alpen 
Global chef för 
SEB:s valutahandel
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Småföretagen är viktiga för oss och vi 
vet att många av dem är intresserade 
av banktjänster som gör det lättare att 
skilja på de egna och fi rmans pengar.

Stefan Andersson
Försäljningsansvarig för små och 
medelstora företag i SEB

Vi har aldrig lånat ut mer till små före-
tagen än under hösten 2008. Men 
självfallet utgår vi som tidigare från 
kundernas åter betalnings förmåga.

Ingrid Jönsson
Chef Region Syd, Sverige

SEB – en ledande företagsbank
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Bakom tillväxten ligger bland annat de senaste årens omfattande sats-

ning på den växande gruppen småföretagare. Enbart under två måna-

ders företagskampanj i Sverige hösten 2008 tecknade 8 500 småföretag 

avtal med SEB. Totalt under året uppgick tillströmningen av nya små- 

och medelstora företagkunder netto till 17 000, varav 10 000 i Sverige. 

Bland nystartade enskilda näringsidkare tredubblade SEB sin 

marknadsandel till 11 procent under 2008. Ökningen förklaras främst 

av framgången för paketerbjudandet Enkla fi rman, som erbjuder en-

skilda näringsidkare ett antal basprodukter – exempelvis företagskon-

to, betalservice via Internet, bankkort, fi nansiering och rådgivning – 

och samtidigt ger företagarna möjlighet att hålla isär fi rmans ekonomi 

och den privata ekonomin. 

Ett erbjudande liknande Enkla fi rman lanserades tidigare med stor 

framgång inom SEB:s kontorsrörelse i Estland. Erfarenheterna från Est-

land togs tillvara vid utvecklingen av det svenska erbjudandet. 

– Många småföretagare är intresserade av att få en enkel, billig och 

överskådlig banktjänst, som gör det lättare att skilja på företagets och de 

egna pengarna, säger Stefan Andersson, försäljningsansvarig för små och 

medelstora företag i SEB. För oss i banken är satsningen viktig av fl era 

skäl. Dels är de allra fl esta av Sveriges företag små och utgör en viktig 

kundgrupp i sig, dels är det viktigt för oss att knyta kontakter i ett tidigt 

skede. Alla större företag har ju varit små från början.

SEB:s småföretagskunder växer också snabbare än snittet i Sverige, 

vilket har bidragit till att segmentet med lite större kunder (över 5 Mkr i 

omsättning) har ökat med närmare 2 000 kunder (+23 procent) mellan 

2006 och 2008. 

Generellt har SEB högre marknadsandelar bland de litet större före-

tagen än bland de riktigt små. Det gäller i såväl Sverige som de baltiska 

länderna. I Sverige fortsätter därför SEB att satsa på att attrahera nya 

småföretagskunder bland annat genom att ytterligare utveckla erbju-

danden och produkter som förenklar och stöttar företagandet. I de bal-

tiska länderna ligger möjligheterna framför allt i att erbjuda befi ntliga 

företagskunder mer sofi stikerade produkter.

– Det arbete SEB lagt ned på att ta fram och ständigt förbättra tjänsterna 

för de stora internationellt verksamma företagen kommer även våra 

mindre och medelstora företagskunder till godo, säger Stefan Andersson. 

Alltfl er av våra mindre företag nyttjar nu tjänster inom cash manage-

ment samt för valuta-, import-, och exportaffärer.

Under 2007 utsågs SEB’s Enkla Firman till Årets Småföretagarprodukt 

av tidningen Privata Affärer. Under 2008 fi ck SEB ytterligare bekräftelse 

på sin satsning genom att få utmärkelsen Årets Småföretagarbank 2008 

(se artikel på sid 8). 

Trygg partner i alla lägen
Genom åren har SEB betjänat och stöttat sina företagskunder i såväl 

med- som motgång. Det handlar om att allt från att hjälpa nystartade 

företag till att vara rådgivare i successionsfrågor – men framför allt att 

vara en pålitlig fi nansiell partner även när kunderna har bekymmer.

Under slutet av 2008 var exempelvis de mindre företagens svårig-

heter att få krediter till följd av fi nanskrisen en stor fråga i den allmänna 

debatten. SEB har dock inte ändrat sina villkor och heller inte dragit ner 

på krediterna.

– Nej, vi är ju en företagsbank och krediter är en viktig del i vårt to-

tala erbjudande. Vi har aldrig lånat ut mer till småföretagen än vi gjorde 

under hösten 2008, säger Ingrid Jönsson, chef för region Väst. 

– Men naturligtvis har den kraftiga konjunkturförsämringen satt 

sina spår. Vi tar självfallet liksom tidigare hänsyn till om kundernas 

återbetalningsförmåga försämrats, när vi gör vår kreditbedömning.

Även om SEB kanske främst är känd som storföretagsbank betjänar koncernen i dag 
cirka 400 000 mindre och medelstora företagskunder, varav drygt 200 000 i Sverige 
och 190 000 i de baltiska länderna. Under 2008 ökade tillströmningen av nya små-
företagskunder kraftigt.

SEB – en ledande företagsbank

Satsning på enkelhet och 
stöd till småföretag 
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SEB – en ledande företagsbank

Vårt erbjudande till företag och institutioner

Enkla firman
Enkla firman är en helhetslösning för personer 
som driver enskild firma. I tjänsten ingår bland 
annat Internetkontoret privat, bank giro, betal-
service via Internet, företagskort, företagskonto 
med högre ränta och fria  uttag, rådgivning samt 
pensionslösning.

Enkla lånet för företag
Enkla lånet är ett snabbt och smidigt sätt för min-
dre företag att låna pengar, från 30 000  kronor 
upp till 300 000 kronor. Ansökan görs via inter-
net, telefon eller kontor.

Internetkontoret för företag
Med företagets ekonomi samlad på ett ställe tar 
det endast några ögonblick att få överblick över 
exempelvis konton, betalningar, fonder, lån och 
aktieinnehav. Internetkontoret är öppet dygnet 
runt, alla dagar året om. Här finns även företags-
rådgivare tillgängliga på telefon.

Betalningar
Betalningarna hämtas automatiskt från före-
tagets ekonomisystem eller via internet.  
För fallodagsbevakning ingår.

Löneadministration
SEB erbjuder enkla och smidiga lösningar för 
 företagens löneutbetalningar inklusive bevakning 
av förfallodag etc.

Assistans vid 
ägarförändringar 
Oavsett om det gäller köp eller försäljning av 
 bolag eller ett generationsskifte, har SEB all  
den kunskap, expertis och det kontaktnät som 
kan komma att behövas för att planera och 
 genomföra affären.

Kortbetalningar och 
kortinlösen 
Genom att teckna inlösenavtal med SEB  
för MasterCard, VISA och Diners Club kan  
våra företagskunder erbjuda sina kunder ett 
 säkert och smidigt sätt att betala.

Pensionslösningar 
För små och medelstora företag har SEB  
tagit fram en flexibel pensionsplan, Tryggplan, 
som kan anpassas efter företagarens och de 
 anställdas behov och önskemål.

SEB är rådgivare till 2 500 stora företag och institutioner baserade främst i Norden och Tyskland. SEB:s 
400 000 mindre och medel stora företagskunder kan utnyttja den kompetens och de produkter som  tagits 
fram i sam arbete med stor företagen, men  anpassat till de mindre företagens behov. Därutöver har kun-
derna tillgång till ett stort antal tjänster som riktar sig mer specifikt till mindre företag – och företagare.

Små- och medelstora företag
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SEB – en ledande företagsbank

Försäkring
Genom att erbjuda försäkringslösningar och tillhörande tjänster på flera 
marknader såsom Norden, Baltikum och Tyskland kan SEB tillfredsställa 
 företagens behov när det gäller exempelvis tjänstepensioner och för - 
måner till anställda. SEB erbjuder även försäkringslösningar för att före-
tagen ska kunna minska sjukfrånvaron och reducera kostnader som är 
 förenade med den. En annan tjänst är administration av pensionsstiftelser, 
där SEB är  ledande på de svenska och de baltiska marknaderna.

Leasing
SEB:s företagskunder har tillgång till tjänster som frigör kapital och  
skapar utrymme för tillväxt.

Finansiering
SEB förser företag med finansiering genom olika produkter, till exempel 
checkkredit, lån, kredit- & betalkort, factoring, exportfinansiering och 
 garantier. Efter att ha analyserat företagets behov ger vi förslag på vilka 
 olika produkter som bäst passar sett till nuläge och företagets utveck-
lingsplan.

Specialfinansiering
SEB hjälper kunderna med komplexa, analys- och dokumentationsinten- 
s iva finansieringar – ofta riktade till speciella branscher. Vårt erbjudande 
bygger på en djup kunskap om olika industrisektorer samt kundernas 
 verksamheter och processer. Därmed har vi förutsättningar att göra 
 välgrundade risk be döm ningar och på så sätt erbjuda konkurrenskraftiga 
finansierings lösningar.

Rådgivning och finansiering  
inom fastighetssektorn
Fastighetsmarknaden växer och blir allt mer internationell. Specialise- 
ring en inom branschen tilltar, vilket ökar efterfrågan på sofistikerade  
och skräddarsydda bank-, rådgivnings- och finansieringstjänster. 2008 
 utsågs Euromoney SEB till bästa bank i Norden och Baltikum samt trea i 
världen för sina tjänster inom fastighetssektorn.

Stora företag och institutioner

Valuta- och värdepappershandel 
SEB:s erbjudande inom kundhandel är komplett. För att på att 
bästa sätt möta våra kunders behov av integrerade finansiella 
tjänster har vi samlat allt som rör aktie-, ränte-, skuld- och valuta-
verksamhet – samt tillhörande analys – på ett och samma ställe  
i koncernen. Tre fjärdedelar av valutatransaktionerna hanteras 
elektroniskt. SEB är störst i världen på handel med svenska 
 kronor.

Kapitalförvaltning
Företagsanpassad kapitalförvaltning är en skräddarsydd tjänst som 
riktar sig till företag och finansiella institutioner.  

Kapitalförvaltningen erbjuder behovsanpassad diskretionär och 
rådgivande förmögenhetsförvaltning. Placerings horisonten bör va-
ra minst ett år. Vår ambition är att ge bästa möjliga avkastning i för-
hållande till den risk kunden väljer.

Förvaring av värdepapper 
SEB är den ledande depåbanken i Norden och Baltikum. SEB för-
ser finansiella institutioner och företag med effektiva lösningar för 
avveckling och förvar av värdepapper. SEB:s framgång bygger 
på att känna kundernas behov och  optimera kundernas tillgång  
till affärskritisk information – att skapa en gedigen bas för kloka 
inves terings beslut. Under 2008 utsågs SEB till Årets depåbank i 
Norden av International Custody and Fund Administration.

Corporate finance
SEB erbjuder en omfattande rådgivningsverksamhet kopplad till 
företagsförvärv, försäljningar och fusioner samt aktieemissions- 
och noteringsverksamhet.

Cash management 
SEB kan hjälpa kunderna att utveckla och effektivisera sina likviditetsprocesser med målet att sänka 
 kundernas kostnader. I vårt erbjudande ingår allt från betalningar och konton till avancerad rådgivning och 
analys. Vår framgång bygger på förmågan att känna våra kunders behov och att utveckla nya lösningar i 
samarbete med våra kunder, vilket bekräftas av en rad internationella utmärkelser. Bland annat rankas 
SEB som bäst i världen när det gäller kundnöjdhet på detta område. 
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Privatpersoner – rådgivning i centrum

Kunderna uppskattar den enkelhet 
som paketering av vardags eko nomin 
i SEB Plans innebär.

Riho Unt,
Chef kontorsrörelsen, Estland

Att vi klarat oss bättre än konkurrenterna 
beror på att vi förbättrat vårt ordinarie 
utbud och samtidigt haft stora framgångar 
med våra alternativa placeringar.

Tove Bångstad,
Fondchef i SEB
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Privatpersoner – rådgivning i centrum

Tillgänglighet och rådgivning i centrum
SEB bistår idag drygt fem miljoner  privatpersoner med både rådgivning och 
 produkter för vardags ekonomi och sparande. 

Under de senaste åren har SEB ökat ansträngningarna för att nå målet att 

ha de mest nöjda privatkunderna. Aktiviteten gentemot kunderna har 

ökat och satsningen på rådgivning intensifi erats. Produktutbudet har 

breddats med bland annat ett antal okomplicerade, tydliga och prisvärda 

produkter som Enkla sparkontot, Enkla lånet, Enkla depån och Enkla 

fondvalet. 

Ett omfattande arbete har också lagts på att rationalisera de ad-

ministrativa processerna och därmed frigöra tid för kundmöten och 

rådgivning.

Tillgänglighet är ett nyckelord när det gäller att nå framgång inom 

bankverksamhet. Hos SEB kan kunderna nå banken under dygnets 

alla timmar – genom att besöka något av kontoren, utnyttja bankens 

Internet- och mobiltjänster eller kontakta bankens kundcenter i Sveri-

ge, de baltiska länderna och Tyskland. I Sverige och Estland erbjuds 

personlig service dygnet runt sju dagar i veckan via telefon, i Sverige 

dessutom på över 20 språk. 

Under 2008 ökade SEB i Sverige sina marknadsandelar både på 

sparande totalt – det vill säga banksparande, fonder och fondförsäk-

ring – och på bolån under 2008.

I de baltiska länderna, där SEB har cirka 2,6 miljoner privatkunder, 

och Tyskland är banken främst inriktad på att utöka antalet produkter 

per befi ntlig kund. 

Försäljningen av sparandeprodukter i Baltikum, som ökat kontinu-

erligt under senare år, bromsades upp under 2008 till följd av den eko-

nomiska krisen. SEB har höga marknadsandelar på sparandeproduk-

ter som fonder och livförsäkringar i de baltiska länderna.

I Estland lanserades under 2008 ett antal paket med de vanligaste 

banktjänsterna – kort, internetbetalningar etc – för privatpersoner 

 under samlingsnamnet SEB Plans. Kunderna betalar en fast månads-

avgift i stället för att debiteras olika kostnader för olika produkter och 

tjänster.

– Vid årsskiftet hade mer än 50 000 kunder anslutit sig till denna tjänst. 

Av dem var 15 000 helt nya kunder i banken, säger Riho Unt, chef för 

Kontorsrörelsen i Estland.

– En annan nyhet är Pension Plan, där vi hjälper kunderna att lägga 

upp sitt sparande inför pensionen och ger råd om olika placeringar. 

Nummer 1 i Sverige inom private banking och fondförsäljning 
SEB är av tradition en bank för fi nansiellt aktiva personer med behov 

av förmögenhetsförvaltning och rådgivning. Dessa kunder betjänas 

vid särskilda Private Banking-enheter i tolv länder runt om i världen. 

Varje kund får en personlig kapitalförvaltare eller aktiemäklare som är 

nyckeln till Bankens samlade kunskap och fi nansiella expertis. Kapital-

förvaltningstjänster och placeringsrådgivning kompletteras med juri-

disk assistans, skatterådgivning och pensionslösningar. 

I början av 2009 utsågs SEB som bäst a private bank i Sverige av 

 tidskriften Euromoney. 

För tredje året i rad stod SEB som vinnare när det gäller nyförsäljning 

av fonder i Sverige 2008. Bankens nettoinfl öde uppgick till 6,5 miljarder 

– i en marknad som sammantaget backade med 17,5 miljarder.

– Att vi klarat oss bättre än konkurrenterna beror till stor del på att 

vi förbättrat vårt ordinarie fond- och fondförsäkringsutbud samtidigt 

som vi haft stora framgångar med våra alternativa placeringar som 

hedge- och garantifonder, säger Tove Bångstad, fondchef i SEB. 

– Vår satsning på rådgivning och det faktum att har vi fl er distri-

butionskanaler än många andra aktörer har också haft stor betydelse. 

Särskilt bra har det gått för hedgefonden SEB Asset Selection (se ar-

tikel på sid 9).
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Vårt erbjudande till privatpersoner

Enkla sortimentet
SEB:s Enkla-sortiment består av konkurrenskraftiga 
produkter som ska täcka kundens helhetsbehov  
och associera SEB med enkelhet, tillgänglighet  
och tydlighet. I sortimentet ingår Enkla lånet, Enkla 
 pensionen, Enkla sparkontot samt Enkla depån. 
Sortimentet är lika uppskattat av kunder med stora, 
komplicerade behov som av kunder med mindre 
komplexa behov.

Internettjänster och 
telefonservice dygnet runt
För den som vill sköta sina bankärenden hemma vid 
datorn eller på resa är SEB:s internetbank alltid öp-
pen. Via nätet kan SEB:s kunder bland annat se sina 
saldon och lån, betala räkningar samt handla med 
aktier och fonder. I Sverige, de baltiska länderna 
och Tyskland erbjuds erbjuds  privatkunderna per-
sonlig service på telefon – i Sverige och Estland 
dygnet runt. Kunderna kan också göra sina bankaf-
färer via en automatisk telefontjänst närhelst det 
passar dem.

Kort
Ett bekvämt sätt att betala exempelvis inköp och 
 resor erbjuder SEB:s kort – Visa, Eurocard, Master-
Card och Diners Club – som kan användas i butiker 
och uttagsautomater över hela världen. SEB är 
 ledande kortutgivare i Norden och expanderar nu  
i Baltikum.

Bolån och annan finansiering
SEB:s bolån, som omfattar finansiering av villa, bo-
stadsrätter och fritidshus, har vuxit kraftigt under 
senare år, framför allt i Sverige och Baltikum. Med 
ett brett utbud av olika finansieringslösningar i form 
av lån och krediter som bil- och båtlån samt konto-
krediter erbjuder SEB lösningar som svarar mot 
kundernas skiftande behov.

Sparande i bank,  
värdepapper och fonder
SEB har ett brett utbud av sparandeprodukter, anpas-
sade till olika behov. På ett sparkonto växer pengarna 
tryggt och finns alltid till hands. Med aktieobligationer 
får spararna tillbaka det mesta av sitt satsade kapital 
och har samtidigt möjlighet att ta del av en kursupp-
gång. SEB har förvaltat kapital åt privatpersoner i 
Sverige sedan mitten av 1800-  talet. I dag är SEB ett 
av de större fondbolagen i norra Europa med cirka 
200 egna ränte- och aktiefonder i Norden, Baltikum, 
Tyskland och Polen.

Betalningar
Med SEB:s betaltjänster betalar våra kunder  
såväl räkningar som gör överföringar bekvämt. 
Bland tjänsterna kan bland annat nämnas betal-
service via internet, kuvert, autogiro samt utlands-
betalningar.

Försäkrings- och 
pensionssparande
SEB erbjuder sina kunder i Sverige, Danmark, 
 Baltikum och Ukraina ett komplett sortiment av    
liv- och pensionsförsäkringar. Dessutom har SEB ett 
brett utbud av produkter som komplement till den 
offentliga välfärden, exempelvis sjuk- och sjukvårds-
försäkring. I Tyskland har SEB ett samarbete med 
försäkringsbolaget AXA.

Private banking 
Kapitalstarka privatkunder i SEB har tillgång till en 
egen rådgivare som hjälper till med allt från skatte-
rådgivning och deklarationshjälp till kapitalförvalt-
ning med en längre placeringshorisont. Kunder  
som vill göra kortare placeringar kan få hjälp av en 
”egen” aktiemäklare. SEB:s private banking-tjänster 
tillhandahålls förutom i Sverige och övriga Norden, 
till skandinaver bosatta utomlands via kontor i 
 Luxemburg, London, Zürich och Singapore samt 
 representantkontor i Marbella, Nice och Genève.

Privatpersoner – rådgivning i centrum
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SEB:s kunder kan hålla kontakt med banken dygnet runt via cirka 660 

bankkontor, Internet och telefonservice. 

Som enda bank i Sverige erbjuder SEB:s kundcenter såväl privat- 

som mindre företagskunder personlig service dygnet runt 365 dagar 

om året – på mer än 20 olika språk. Även SEB i Estland har personlig 

service 24 timmar om dygnet. I övriga Baltikum och Tyskland har ban-

kens kundcenter ett litet mer begränsat öppethållande. Totalt besvara-

des 5,7 miljoner samtal och 635 000 mail av SEB:s kundcenter under 2008. 

Under 2008 gjordes 526 miljoner korttransaktioner med kort utgivna 

av SEB, varav cirka 70 procent i Norden.

Privatpersoner med behov av kapitalförvaltning och rådgivning 

betjänas inom SEB Private Banking med särskilda enheter i Sverige och 

övriga Norden, Baltikum och Tyskland. Kunder, som är bosatta utanför 

sina hemländer, kan vända sig till bankens private banking-enheter i 

tolv länder utöver Sverige, bland annat Luxemburg, Schweiz, Spanien 

och England.

På livförsäkringsområdet samarbetar SEB med cirka 2 000 försäk-

ringsförmedlare i Sverige, Danmark och de baltiska länderna. SEB:s egen 

kår av livförsäkringssäljare uppgår till 150 i Sverige, 70 i Danmark och 

150 i Baltikum. I Tyskland samarbetar SEB med försäkringsbolaget AXA.

Cirka 1 250 personer – kundansvariga och säljteam – assisterar de 

stora företagen och institutionerna, som också har täta kontakter med 

bankens cirka 750 produktexperter, analytiker, valuta- och värdepap-

pershandlare etc.

Internationellt betjänas dessa kundgrupper av 18 filialer och represen-

tantkontor – från New York och Sao Paolo till Shanghai och Singapore.

Resor och seminarier för ökad kundnytta
Utöver de traditionella mötesplatserna och kontaktvägarna satsar SEB 

också på seminarier, studieresor, mässor samt kundträffar i samband 

med sponsorarrangemang inom sport och kultur. 

SEB:s engagemang för mindre företag och entreprenörer har bland 

annat lett till ett samarbete med Ernst & Young i tävlingen ”Entrepre-

neur of the Year”. SEB är också med som en av huvudsponsorerna av 

DI Gasellen, tidningen Dagens Industris tävling för snabbväxande 

 företag med konferenser runt om i Sverige.

Årets resor för mindre och medelstora företagskunder gick bland 

annat till Ukraina och Polen.

Arrangemangen för stora företagskunder utökades under hösten 

2008 med ett nytt forum, SEB Asia Council. Där kan toppchefer från 

stora och medelstora kundföretag träffa inbjudna talare samt chefer och 

experter från SEB för diskussioner om utvalda områden relaterade till 

den ekonomiska utvecklingen i Asien.

Bland övriga seminarier kan nämnas det årligen återkommande 

Nordic Seminar. Den senaste gången samlade SEB Enskilda professio-

nella investerare i Köpenhamn för att träffa representanter från före-

tagsledningarna i ett 90-tal börsnoterade nordiska bolag.

Seminariet är det största arrangemanget i sitt slag i Norden.

Ett nytt inslag i kontakten med de stora företagskunderna under 

2008 var lanseringen av SEB:s Benche, ett internetforum som vänder sig 

till yrkesverksamma inom handelsfinansiering (Trade Finance) och 

andra företagsrepresentanter aktiva inom internationell handel.

Många alternativa mötesplatser
SEB:s ambition är att erbjuda en individuell, aktiv och utvecklande  
bankrelation närhelst och varhelst kunden önskar.

På SEB:s kundcenter i Göteborg arbetar cirka 360 personer, varav merparten med att svara på inkommande telefonsamtal och mail från privatpersoner 
och företag – dygnet runt och på drygt 20 språk. Frågorna kan handla om allt om från räntebesked till vad ett uttryck i årsredovisningen betyder. 

Kundkontakter
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I september 2008 avslutade 23 traineer det ett 

år långa programmet. Cirka hälften kommer 

från Sverige, övriga från Tyskland, Finland, 

Estland, Lettland och Litauen. 

– Programmet ger en bra plattform för det 

fortsatta arbetet. Våra traineer får under året 

både lära sig om men också se bankens olika 

delar och får därmed också breda kontaktytor, 

säger Helena Dahlström, Program manager, 

SEB Trainee Program.

Potentiella sökande finns bland unga aka-

demiker, främst civilekonomer och civilingen-

jörer. För att nå sin målgrupp syns SEB bland 

annat på universitetens arbetsmarknadsdagar 

och olika student- och jobbsajter. 

– Vi marknadsför oss även på bankomatkvit-

tona, vilket är lite kul och annorlunda. Själv-

klart berättar vi också om programmet på vår 

egen hemsida, säger Helena Dahlström. 

Bjuds in till öppet hus
Det är många kvalificerade som söker till pro-

grammet och för att välja rätt sker en om-

sorgsfull uttagning.

– För varje trainee tjänst vi utlyser, bjuder 

vi in tio kandidater till öppet hus. 

Förutom att hitta de mest passande kandi-

daterna är ett viktigt syfte med dagen att be-

rätta om SEB och visa vad företaget står för. 

– Målet är att alla ska gå härifrån med en 

positiv bild av SEB, som ett led i vår Employee 

Branding. Vi har fått en väldigt positiv re-

spons från många kandidater i samband med 

de här dagarna, säger Helena Dahlström.

Förståelse för bankens delar
Pernilla Franck är en av 23 som avslutade trai-

neeprogrammet i september. Nu arbetar hon 

som företagsrådgivare inom Kontorsrörelsen i 

Kristianstad, den avdelning som hon haft som 

sin bas under året som trainee.  

– När jag studerade på Internationella 

Handelshögskolan i Jönköping jobbade jag 

extra på SEB. Jag trivdes väldigt bra och insåg 

att här fanns utvecklingsmöjligheter. Den in-

ternationella prägeln lockade också. Så jag 

hade siktet inställt på att komma in på trainee-

programmet och det gjorde jag.

Bäst under året har varit att få förståelse för 

vad bankens olika delar gör, tycker Pernilla 

Franck. 

– Alla jag träffat på SEB har varit väldigt 

tillmötesgående och generösa. De har verkli-

gen delat med sig av sin kunskap. Jag har fått 

ett otroligt bra nätverk, säger hon.

Att få lära känna de andra i programmet 

har varit ett stort plus. 

SEB:s medarbetare

SEB är en attraktiv arbetsgivare. Till trainee-programmet 2007 
/2008 sökte totalt 1 800 personer. Urvalsprocessen görs i flera 
steg och är noggrann. ”En trainee blir ambassadör för SEB på 
flera sätt och måste vara nyfiken och framåt men också intresse-
rad av andra människor och att lära av dem”, säger  Helena 
 Dahlström på Group HR och ansvarig för trainee-programmet. 

Traineeprogram ger kunskap och kontakter

SEB:s trainee-program ger delta-
garna, som kommer från Sverige, 
övriga Norden, Tyskland och de 
baltiska länderna, en god inblick i 
och förståelse för bankens verk-
samhet. 
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SEB strävar aktivt efter att bygga en kultur 

som mäter och belönar prestationer i syfte att 

nå bankens strategiska mål. Det handlar här 

inte bara om vilka resultat som uppnås även 

hur arbetet utförs – hur väl medarbetarna 

 lever i enlighet med bankens värderingar – 

engagemang, kontinuitet, professionalism 

och ömsesidig respekt. 

Det gäller också att ha rätt personer med 

rätt kompetens på rätt plats. SEB ska ligga före 

konkurrenterna när det gäller att hitta och ut-

veckla talangfulla människor, som kan bidra 

till att långsiktigt förbättra resultat och kund-

nöjdhet. Under 2008 genomfördes en global 

genomgång av ett stort antal medarbetare och 

chefer för att utvärdera vilka medarbetare 

som kan ta på sig ett större ansvar framöver. 

Under 2008 investerade SEB 245 Mkr i 

kompetensutveckling. Så gott som alla med-

arbetare deltog i någon form av utbildning 

och 1 700 chefer deltog i bankens olika ledar-

skapsprogram.

SEB strävar kontinuerligt efter att bygga 

långsiktiga relationer med akademiker som 

arbetat några år på arbetsmarknaden och stu-

denter som går sista året på universitet och 

högskolor. Attitydundersökningar i Sverige 

visar att SEB uppfattas som en mycket attrak-

tiv arbetsgivare och rankas högst bland ban-

kerna av ekonomistudenterna. 

Alla medarbetare i SEB har samma möj-

ligheter att utvecklas och göra karriär – obero-

ende av kön, nationellt eller etniskt ursprung, 

ålder, sexuell läggning och trosbekännelse. 

Enligt koncernens mångfaldsplan är det lång-

siktiga målet bland annat att vardera könet 

skall vara representerat med minst 40 procent 

på varje nivå. 

Under 2008 var 44 procent (40) av samtli-

ga chefer i koncernen kvinnor. För grupp- och 

kundtjänstchefer var andelen 54 procent (46) 

och för avdelnings- och kontorschefer 36 pro-

cent (36). 

 SEB:s ersättningar består av grundlön, 

kortsiktig prestationsbaserad ersättning, 

långsiktiga prestationsbaserade ersättningar 

till högre chefer och andra nyckelpersoner, 

pensioner och förmåner. 

Grundlönen baseras på arbetets svårig-

hetsgrad samt individens ansvar, erfarenhet, 

kompetens och arbetsinsats. De fl esta av SEB:s 

anställda är berättigade till kortsiktig presta-

tionsbaserad ersättning, baserat på utfallet av 

i förväg uppsatta mål. För 2008 svarade kort-

siktiga prestationsbaserade ersättningar, in-

klusive sociala avgifter, för 16 procent (21) av 

SEB:s totala personalkostnader. 

Under året introducerades ett aktiespar-

program för bankens medarbetare. Syftet är att 

öka engagemanget och att stärka banden mel-

lan medarbetare och aktieägarna. Programmet 

innebär att den anställde kan spara max 5 pro-

cent av sin bruttolön under ett år och för sum-

man köps aktier SEB. Efter tre år erhåller den 

anställde en aktie för varje aktie som har köpts 

för det sparade beloppet. 7 000 eller 33 procent 

av alla anställda i SEB-koncernen har börjat 

spara i enlighet med programmet.

Under 2008 tilldelades cirka 500 ledande 

befattningshavare och andra nyckelpersoner 

långsiktig prestationsbaserad ersättning i 

form av så kallade performance shares. 

SEB:s medarbetare

– Vi har blivit enormt sammansvetsade och 

haft extremt roligt. Flera av mina bästa kom-

pisar fi nns nu i det här gänget.

Nu ser Pernilla Franck fram emot att bli 

ordentligt varm i kläderna och komma in i 

sin roll som företagsrådgivare. 

– Det är inom konotrosrörelsen jag vill 

jobba, det är det jag brinner för och jag har 

mycket att lära. Så småningom kan jag tänka 

mig någon form av ledarroll. Jag har så 

mycket energi och skulle gärna vilja motivera 

andra!

Ovärderligt nätverk
Även Matthias Riekeles från Tyskland är 

mycket nöjd med sitt år som trainee. Liksom 

Pernilla Franck tycker han att det bästa har 

varit att få besöka och arbeta inom olika delar 

av banken. 

– Det gav mig möjlighet att förstå ban-

kens struktur och nätverket jag fått är ovär-

derligt. Vad det än gäller vet jag nu vem jag 

kan ta kontakt med, säger han. 

Matthias Riekeles har en Master i ekono-

mi från universitetet i Constance i Tyskland. 

Han gjorde sin praktik på Deutsche Bank där 

han också arbetade ett tag. 

– Jag fastnade för SEB:s traineeprogram 

eftersom upplägget var mycket bra. Till skill-

nad från många andra program var det också 

väldigt fl exibelt. 

Sedan två månader jobbar Matthias 

 Riekeles på Stora företag & Institutioner, Mid 

Corporate & Institutions, på SEB i Frankfurt.

– Jag gör precis det jag siktade på, det här 

är vad jag vill syssla med den närmaste tiden. 

Sedan ser jag fram emot nya utmaningar!

SEB vill bli den ledande banken i norra Europa i fråga om nöjda 
 kunder och lönsamhet och samtidigt vara den bästa arbetsgivaren 
inom fi nanssektorn. För att nå dessa mål är det avgörande att SEB 
attraherar och utvecklar de främsta förmågorna, ger dem tydliga 
och inspirerande mål som mäts, följs upp och belönas.

Prestation i fokus

 SEB:s traineeprogram i dess nuvarande form 
startade 2006. Intresset har stadigt ökat 2007 
sökte 1 800 personer varav cirka 1 100 från Sve-
rige och 700 från Tyskland, Baltikum och Norden. 

 Varje trainee knyts till en hemavdelning där de 
också har en handledare. Under året som trainee 
har man en provanställning som sedan övergår i 
fast anställning.

 Cirka en tredjedel av tiden är traineerna på sina 
hemavdelningar och deltar i den dagliga verksam-
heten. Lika stor del av tiden ägnar de åt att besöka 
de andra avdelningar och divisioner inom banken. 
Under ett antal veckor, utspridda under året, träf-
fas hela gruppen för att utbyta erfarenheter och få 
utbildning. En månads ägnas åt utlandspraktik. 

SEB:s traineeprogram
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Som en betydande leverantör av krediter, betalningar och andra fi nansiella tjänster spelar 
SEB en viktig roll i samhället. I allt högre grad utgör företagaransvaret en integrerad del av 
SEB-koncernens dagliga verksamhet.
 

En pålitlig partner och samhällsmedborgare

SEB:s gemensamma värderingar – engagemang, kontinuitet, ömsesidig 

respekt och professionalism – ligger till grund för koncernens inställ-

ning till företagaransvaret. Att betraktas som en god samhällsmedbor-

gare ingår i SEB:s företagaransvar.

SEB har ambitionen att uppfylla de främsta internationella normerna 

för företagaransvar. Ett av de viktigaste målen är att minska koncernens 

koldioxidutsläpp genom att ytterligare reducera energikonsumtionen 

samt öka användandet av förnybara källor och förbättrade processer.

SEB:s roll i samhället
Som en ledande bank i Norden och de baltiska länderna spelar SEB en 

viktig roll för såväl företagsutvecklingen som för handelsutbytet och 

 fi nansmarknaderna i dessa länder. SEB är en universalbank, som erbju-

der ett stort utbud av fi nansiella tjänster till företagskunder, institutio-

ner och hushåll. Banken intar ledande positioner inom sådana områden 

som företags- och privatutlåning, aktiehandel, förmögenhetsförvalt-

ning och investeringstjänster. 

Vår ställning som förmedlare i samband med internationellt han-

delsutbyte är särskilt stark. Banken levererar till exempel cash manage-

ment-tjänster till fl ertalet stora nordiska företag och är en av världens 

största valutahandlare.

Ansvar och påverkan
Det är SEB:s bestämda uppfattning att varje företag måste ta ansvar för 

den långsiktiga påverkan som dess verksamhet har för företagets olika 

intressenter. 

Vår främsta uppgift är att hjälpa våra 400 000 företags- och institu-

tionella kunder och fem miljoner privatkunder att uppnå sina respek-

tive affärs- och fi nansiella mål. För att kunna bygga och upprätthålla 

starka kundrelationer måste man inta en långsiktig attityd och hysa en 

äkta förståelse för kundernas behov samt ständigt arbeta för att öka 

kundnöjdheten. SEB-koncernens indirekta påverkan på hållbarheten är 

viktig för den roll Banken spelar som leverantör av fi nansieringar och 

som investeringsansvarig. 

För SEB innebär ansvar även att vara en arbetsgivare som ger sina 

anställda samma möjligheter till yrkesutveckling och balanserade för-

hållanden mellan arbets- och familjeliv och som främjar etnisk mång-

fald. Bankens mål ä  r att bli den mest attraktiva arbetsgivaren inom den 

fi nansiella sektorn.  Ytterligare information om koncernens anställda 

återfi nns på sidan 21.

En konkurrenskraftig avkastning till aktieägarna liksom bemötan-

det av de utmaningar som klimatförändringarna innebär är andra vik-

tiga aspekter av koncernens företagaransvar. Inte minst viktigt är det 

att SEB lever upp till rollen som en aktiv samhällsmedborgare.

Vi bevakar noga vilka direkta följder för hållbarheten som Bankens 

verksamhet har och har gjort ytterligare framsteg på detta område un-

der det gångna året. SEB:s totala energikonsumtion inom fastigheterna 

reducerades med 14 procent, medan antalet kilometer som Bankens an-

ställda reste med fl yg minskade och tågresandet ökade med 40 procent. 

Förbättringar uppnåddes även på personalsidan genom att sjukfrån-

varon sjönk och hälsoindex förbättrades. Andelen kvinnliga chefer steg 

till 44 procent.

Koncernens indirekta påverkan på miljön behandlas på ett antal 

olika sätt. Det omfattar såväl interna policies och riktlinjer som interna-

SEB:s företagaransvar – åtaganden och prioriterade områden
Etiska åtaganden
Prioriteringar:

  Betoning av de gemensamma värderingarna 
(engagemang, kontinuitet, ömsesidig respekt, 
professionalism).

  Starkt ramverk för strikt efterlevnad.
  Etiska frågor integreras i ledarskapsutbild-
ningen.

Åtagande gentemot kunderna
Prioriteringar:

  Att uppnå och bibehålla toppbetyg ifråga om 
kundnöjdhet.

  Erbjuda produkter och lösningar som anpas-
sats till kundernas olika behov.

Åtagande gentemot medarbetarna
Prioriteringar:

  Att ha de mest välmotiverade medarbetarna 
jämfört med våra konkurrenter.

  Att uppnå mångfald bland våra medarbetare.
  Att ge våra anställda samma möjligheter till 
kunskap och karriär utveckling och till rätt 
 balans mellan arbets- och familjeliv.

Åtagande gentemot aktieägarna
Prioriteringar:

  Att bli ledande bland våra konkurrenter ifråga 
om fi nansiella prestationer.

  Att bibehålla vår ledande ställning inom bolags-
styrningsrapporter.

SEB:s miljöåtaganden
Prioriteringar:

  Att garantera efterlevnad av SEB:s miljö-
normer inom alla delar av organisationen.

  Att engagera våra leverantörer i miljöfrågor.
  Att utveckla nya produkter som motsvarar 
våra kunders miljöpreferenser.

  Att minska SEB:s koldioxidutsläpp.

SEB:s sociala åtaganden
Prioriteringar:

  Att bidra till den ekonomiska utvecklingen i 
de länder där vi är verksamma.

  Engagemang i projekt som stöder entre-
prenörskap.

   Att sprida förståelse för fi nansiella och 
 ekonomiska frågor.

Corporate responsibility
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tionella normer och principer för hållbarhet. SEB är till exempel med-

lem av Förenta Nationernas Global Compact och stödjer OECD:s rikt-

linjer för multinationella företag. Genom att underteckna UN Global 

Compact har SEB förbundit sig att ta hänsyn till mänskliga rättigheter, 

motarbeta korruption och att verka för hållbarhet samt att årligen rap-

portera alla framsteg som görs ifråga om företagaransvar.

SEB:s uppförandekod
Inom SEB anser vi att höga etiska normer är av avgörande betydelse för 

en hållbar bankverksamhet.

Koncernens etiska normer fi nns angivna i en uppförandekod, som 

uttrycker de värderingar som ligger till grund för hur vi uppträder och 

för hur koncernen sköter sina affärer. Alla anställda inom SEB förväntas 

leva efter dessa värderingar och varje anställd är personligt ansvarig 

för ett etiskt uppträdande.

Resultat uppnådda 2008
  SEB publicerade sin första omfattande Corporate Responsibility-

rapport i enlighet med GRIG3:s riktlinjer.

  SEB antog Förenta Nationernas Principles for Responsible Invest-

ments (PRI) inom kategorin Investment Manager. SEB anser att det-

ta åtagande utgör ett viktigt steg och bidrar till Förenta Nationernas 

ansträngningar för att främja gott samhällsmedborgaransvar och för 

att bygga en mera stabil, hållbar och inkluderande världsekonomi. 

Genom att anta PRI får alla frågor som rör miljö, samhällsansvar och 

företagsstyrning en ökad betydelse i koncernens ägarskapspolicy 

och övriga rutiner .

  SEB deltog i Världsbankens första emission av en så kallad Green 

Bond eller Grön obligation (se artikel på sidan 9).

Sedan 1997 samarbetar SEB med Mentor Sverige – en ideell stiftelse som 
arbetar med vålds- och drogförebyggande verksamhet för ungdomar. För 
SEB:s medarbetare innebär samarbetet att de kan göra en samhällsinsats 
och samtidigt utveckla sig själva. För adepterna ger programmet möjlighet 
att få en viktig vuxenkontakt. 

Mentorskapsprogrammet har hittills gett 350 ungdomar i Sverige och Litau-
en stöd av en mentor från SEB. Tobias Nilsson, till vardags kontorschef på 
SEB:s bankkontor på Rålambsvägen i Stockholm, och Dario Sanchez, elev i 
årskurs 9 på Ärvingeskolan i Kista, är ett av mentorparen. Sedan deras första 
möte i februari 2008 har de hunnit med en hel del aktiviteter varav många har 
haft anknytning till deras gemensamma intresse – musiken.

– Under min egen uppväxt hade jag förmånen att ha ett stort nätverk av 
vuxna omkring mig, vilket betytt väldigt mycket, säger Tobias Nilsson. Utifrån 
det perspektivet känner jag att jag vill dela med mig av mina erfarenheter. 
Sen tror jag att man alltid kan lära sig nya saker av andra människor, speciellt 
av ungdomar. 

Även för Dario Sanchez var just lärandet av andra en av orsakerna till att 
han ansökte om att få en mentor.

– Jag hoppas att Tobias kan hjälpa mig med bland annat engelskan och 
 samhällskunskapen, men framför allt är det schysst att kunna ha någon 
 vuxen att prata med, säger han.

Dario Sanchez är likt sin mentor väldigt målinriktad och hans närmaste 
mål är att betygen ska räcka för att komma in på Rytmus musikgymnasium – 
en gymnasieutbildning som följer det nationella estetiska programmet med 
inriktning på musik.

Under året har de träffats ungefär var tredje vecka, dels på egen hand 
och dels genom gemensamma aktiviteter med övriga deltagare i SEB:s 
Mentor-program. Bland annat har de fått delta i en kappsegling.

Tobias Nilsson och Dario Sanchez har enbart positiva upplevelser av 
 programmet och Tobias Nilsson rekommenderar andra att ta chansen att bli 
mentor om de får tillfälle. Och de är båda rörande överens om att de kommer 
att fortsätta hålla kontakten.

– Att vara mentor är en fantastisk möjlighet. Jag lär mig någonting hela 
 tiden, gör saker jag kanske aldrig annars skulle göra. Vi har fått ett band som 
vi inte bara kan klippa, avslutar Tobias Nilsson.

Ömsesidigt utbyte av SEB:s mentorprogram

Fakta SEB:s Mentor-program
Mentor är en ideell organisation vars uppdrag 
är att ge ungdomar styrkan att stå emot våld 
och droger. Organisationen grundades 1994 
och har idag ett antal nationella Mentor-stiftel-
ser, bland annat i Sverige, Storbritannien, 
Tyskland, USA, Colombia, Litauen, Libanon/Dubai, och Belgien. SEB:s Mentor-program 
består av tre delar:

  Mentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan elever på högstadieskolor 
och vuxna i arbetslivet, och bygger på ömsesidigt givande och tagande. Det innebär 
regelbundna träffar under ett år och ger en berikande erfarenhet för mentorerna och 
ett stöd till eleverna. 

  Föräldraprogrammet arbetar för att ge föräldrar de verktyg de behöver för att 
 kunna utveckla och stötta sina barn inför och genom tonåren. Med bättre kunskap i 
kommunikation blir det lättare att hantera situationer som kan uppstå i familjen. 
SEB erbjuder all personal att ta del av föräldrautbildningarna.

  Medarbetare på SEB kan också fungera som mentorinspiratör. Det innebär att vid 
tre tillfällen per år tar emot ungdomarna på sin  arbetsplats i syfte att skapa positiva 
möten mellan ungdomar och vuxna.

Dario Sanchez och Tobias Nilsson har positiva upplevelser av Mentorprogrammet.

Corporate responsibility
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I resultaträkningen redovisas koncernens intäkter och kostnader för året. 
Vid beräkning av rörelseresultatet tas även hänsyn till kreditförluster 
(både konstaterade och sannolika) och nedskrivningar.

Intäkter
Totalt ökade SEB:s intäkter med 2 procent till drygt 41 miljarder kro-

nor. Den svagare svenska kronan påverkade intäkterna positivt med 

cirka en halv miljard kronor. 

Räntenetto
Traditionell bankverksamhet går förenklat ut på att förmedla kapital 

mellan kunder med överskott på kapital och kunder med lånebehov. 

I sin roll som förmedlare kan banken till exempel använda långsik-

tigt hushållssparande för kortfristig företagsutlåning. Omvänt kan 

kortfristig inlåning, tack vare mängden konton med olika förfallo-

tider, användas för långsiktig utlåning. 

Kundernas behov varierar kraftigt när det gäller beloppens stor-

lek, löptid och andra villkor. Bankernas räntemarginaler skiljer sig 

också åt på olika delar av marknaden, beroende på olika hanterings-

kostnader och affärsrisk. Förändringar av marginalerna liksom av 

volymerna för in- och utlåningsverksamheten är naturligtvis av stor 

betydelse för utvecklingen av koncernens räntenetto, som till största 

delen utgörs av skillnaden mellan intäkter från utlåning till allmän-

heten (hushåll, företag) och kreditinstitut samt kostnader för in- och 

upplåning från allmänhet och kreditinstitut. 

Under 2008 förbättrades SEB:s räntenetto med 17 procent till 

18,7 miljarder kronor. Ökningen berodde framför allt på volymök-

ningar för både in- och utlåning. De fallande räntorna mot slutet av 

året påverkade marginalerna på inlåning negativt, medan de var 

 positiva för utlåningsmarginalerna. 

Provisionsnetto
Provisionsintäkter från olika tjänster som aktiehandel, rådgivning och 

kortuppdrag väger traditionellt tyngre i SEB än i andra svenska banker. 

Det hänger samman med att banken i högre grad än andra satsat på ka-

pitalmarknadstjänster för storföretag samt förmögenhetsförvaltning. 

Under 2008 sjönk provisionsintäkterna med 11 procent till följd 

av minskade intäkter från börshandel och andra kapitalmarknads-

aktiviteter liksom från fondförvaltning och livförsäkringsrörelse.

Nettoresultat av fi nansiella transaktioner
I denna post ingår såväl realiserade vinster och förluster i samband 

med försäljning av aktier, obligationer och andra fi nansiella instru-

ment som marknadsvärdet för koncernens värdepappersportföljer. 

Resultatet av valutahandeln, där SEB är störst i Sverige, ingår också i 

denna post. 

Under 2008 ledde turbulensen på kreditmarknaden till en mark-

nadsvärderingsförlust på cirka en miljard kronor i den räntebärande 

investmentportföljen. I enlighet med nya regler klassifi cerade SEB i 

slutet av året om en del av innehavet i denna portfölj till lån. 

Tack vare en hög kundaktivitet ökade intäkterna från bankens 

valutahandel kraftigt under 2008.

Resultaträkning

Mkr 2008 2007
Föränd-
ring %

Intäkter

Räntenetto 18 710 15 998 17

Provisionsnetto 15 254 17 051 –11

Nettoresultat av 
  fi nansiella transaktioner 2 970 3 239 –8

Livförsäkringsintäkter, netto 2 375 2 933 –19

Övriga intäkter, netto 1 831 1 219 50

Summa intäkter 41 140 40 440 2

Kostnader

Personalkostnader –16 241 –14 921 9

Övriga kostnader –7 642 –6 919 10
Av- och nedskrivningar av materiella 
  och immateriella tillgångar –1 524 –1 354 13

Summa kostnader –25 407 –23 194 10

Kapitalvinster och -förluster från 
  materiella och immateriella tillgångar  6  788 –99

Kreditförluster1) –3 268 –1 016

Rörelseresultat 12 471 17 018 –27

Skatt –2 421 –3 376 –28

Nettoresultat 10 050 13 642 –26

Minoritetens andel 9 24 –63

Aktieägarnas andel 10 041 13 618 –26

1)  Inkl. värdeförändring på övertagen egendom.

Resultaträkning

Året i siffror
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Året i siffror

Livförsäkringsintäkter, netto
Denna post omfattar försäljningen av livförsäkringsprodukter, där 

fondförsäkringar står för en mycket stor andel. 

Under året minskade livförsäkringsintäkterna netto med 19 pro-

cent jämfört med 2007, främst beroende på att värdena på fondför-

säkringarna minskade i den allmänna börsnedgången.

Övriga intäkter, netto
Under denna rubrik återfi nns bland annat realisationsvinster samt 

aktieutdelningar. I slutet av 2008 sålde SEB sin andel i VPC, vilket 

gav en kapitalvinst på 780 Mkr.

Kreditförluster
Kreditförluster avser i hög grad reserveringar för sannolika förluster 

snarare än konstaterade förluster. Reserveringar görs både för speci-

fi ka åtaganden och gruppvis. Under 2008 ökade reserveringarna 

kraftigt och nivån på förlusterna steg till 0,30 procent av utlåningen. 

De ökade reserveringarna gällde främst de baltiska länderna. Men 

även inom Stora företag & Institutioner ökade reserveringarna.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet minskade med 27 procent till 12 471 Mkr. 65 procent 

av resultatet genererades i Sverige.

Kostnadsnivå
Mkr

Kostnaderna ökade med 
10 procent till 25 407 Mkr.

På jämförbar basis steg kostnaderna 
med 2 procent.

Vinst per aktie
Kronor

Nettoresultatet, det vill säga resultatet 
efter skatt, uppgick till 10 050 Mkr. 
Beräknat på i snitt 685 miljoner aktier 
motsvarade det en vinst på 14:66 
kronor per aktie.

4

5

6 9

8

7

Nettoresultat
Årets nettoresultat minskade med 26 procent till 10 050 Mkr. Detta 

belopp ligger till grund för beräkningen av vinst per aktie.

Kostnader

Totalt ökade kostnaderna under 2008 med 10 procent. På jämförbar 

basis – det vill säga exklusive ökade kostnader för friställande av 

personal, avsättningar för pensioner, investeringar i bankens så 

 kallade ”One IT Roadmap” och förvärv – steg kostnaderna med 

2 procent. 

Intäkternas fördelning
Mkr

Under 2008 svarade räntenettot för 45 
procent av SEB:s intäkter att jämföra med 
40 procent under 2007. Provisionsnettot 
minskade till följd av den negativa 
utvecklingen på kapitalmarknaden.

  Räntenetto
  Provisionsnetto
  Nettroresultat av finansiella transaktioner

  Livförsäkringsintäkter netto
  Övriga intäkter netto

Rörelseresultat
Mkr

Rörelseresultatet minskade med 
27 procent till 12 471 Mkr.
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Här redovisas det bokförda värdet på koncernens  tillgångar, skulder och kapital.

Balansräkning

Året i siffror

Tillgångar
De största posterna utgörs av utlåning till allmänheten (hushåll, före-

tag med mera) samt till kreditinstitut. Dessa svarar tillsammans för 

drygt hälften av tillgångarna. En annan stor post är innehav av ränte-

bärande papper. 

Skulder och kapital
De största posterna utgörs här av skulder till kreditinstitut samt in- 

och upplåning från allmänheten. Värdepapper som SEB själv gett ut 

är också en viktig del på skuldsidan.

Totalt eget kapital består av det ursprungliga aktiekapitalet, kapi-

taltillskott via nyemissioner, årets resultat samt vinstmedel som inte 

delats ut (se vidare avsnittet om Kapitaltäckning).

Vinstens användning
Utdelningens storlek avgörs av det ekonomiska läget samt SEB:s  

 fi nansiella ställning och möjligheter. Nettoresultatet per aktie upp-

gick till 14:66 kronor per aktie. För att stärka Bankens kapitalsitua-

tion föreslår styrelsen att ingen utdelning skall utgå för 2008. (För 

2007 var utdelningen 6:50 kronor per aktie.) Vinstmedel som inte 

 delas ut överförs till nästa år.

Tillgångarnas kvalitet
Procent

Kreditförlustnivån, kreditförlusterna i 
relation till koncernens utlåning, steg 
under 2008 till 0,30 procent. Det 
berodde främst på ökade reserveringar 
till följd av den försämrade ekonomin i 
Baltikum. Andelen osäkra fordringar 
netto i relation till koncernen utlåning 
var 0,35 procent.

Mkr 2008 2007
Föränd-
ring %

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden 
  hos centralbanker 44 852 96 871 –54

Utlåning till kreditinstitut 266 363 263 012  1

Utlåning till allmänheten 1 296 777 1 067 341  21

Finansiella tillgångar 
  till verkligt värde1) 635 454 661 223 –4

Finansiella tillgångar 
   tillgängliga för försäljning1) 163 115 170 137 –4
Finansiella tillgångar 
  som innehas till förfall1) 1 997 1 798 11

Investeringar i intresseföretag 1 129 1 257 –10

Materiella och immateriella tillgångar 29 511 24 697 19

Övriga tillgångar 71 504 58 126 23

Summa tillgångar 2 510 702 2 344 462 7

Skulder och kapital

Skulder till kreditinstitut 429 425 421 348 2

In- och upplåning från allmänheten 841 034 750 481 12 

Skulder till försäkringstagare 211 070 225 916 –7

Emitterade värdepapper 525 219 510 564 3 

Finansiella skulder till verkligt värde 295 533 216 390 37

Övriga skulder 71 565 97 519 –27 

Avsättningar 1 897 1 536 24

Efterställda skulder 51 230 43 989 16 

Totalt kapital 83 729 76 719 9

Summa skulder och kapital 2 510 702 2 344 462 7

1)  Varav obliagtioner och andra ränte-
bärande värdepapper inklusive derivat.  628 675  608 016 3 

Balansräkning

  Kreditförlustnivå          Andel osäkra fordringar

1
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Räntabilitet
SEB-koncernens mål är att räntabiliteten eller avkastningen på 

eget kapital skall vara det högsta bland jämförbara banker samti-

digt som vinsttillväxten skall vara uthållig. 

För 2008 uppgick räntabiliteten till 13,1 procent beräknat enligt 

nedan:

10,0 mdr kr (årets nettoresultat, det vill säga vinst efter skatt) 

76,4 mdr kr (genomsnittligt kapital)  
= 13,1 procent

Nyckeltal (utdrag ur tabell på omslagets insida) 2008 2007

Räntabilitet på eget kapital, % 13,1 19,3

K/I-tal 0,62 0,57

Kapitaltäckningsgrad, inkl årets resultat, %1) 10,62 11,04

1) Basel II med övergångsregler.

Året i siffror

Här visas mått som är viktiga vid analys av resultatet.

Några viktiga nyckeltal

K/I-talet
Ett mått på koncernens effektivitet utgörs av det så kallade K/I-talet, det 

vill säga relationen mellan kostnader och intäkter. Under 2008 uppgick 

K/I-talet till 0,62 (0,57). 

Kapitaltäckning
Det egna kapitalet utgör kärnan i kapitalbasen. Därutöver arbetar SEB med 

främmande kapital i form av förlags- och obligationslån, som tagits upp på 

den internationella kapitalmarknaden. En del av förlagslånen får, enligt 

särskilda regler, räknas in i bankens kapitalbas. Storleken på kapitalbasen 

är avgörande för hur mycket banken totalt sett kan låna ut och placera.

Kapitaltäckningsgraden visar kapitalbasen för koncernen (exklusive 

försäkringsrörelsen) i relation till affärsvolymerna (vägda enligt särskil-

da riskklasser). Kapitalbasen består huvudsakligen av två delar:

1.  Eget kapital som justerats enligt kapitaltäckningsreglerna 

2.  Främmande kapital i form av förlagslån som SEB tagit upp på den in-

ternationella kapitalmarknaden – även detta enligt särskilda regler. 

Det legala kravet är 8 procent för kapitaltäckningsgraden och 4 procent 

för primärkapitalrelationen. SEB uppfyller kraven med bred marginal: 

vid utgången av 2008 hade koncernen en kapitaltäckningsgrad på 10,6 

procent och en primärkapitalrelation på 8,4 procent. Kapitaltäcknings-

graden beräknas så här:

104,7 mdr kr (kapitalbas1))

986,0 mdr kr (riskvägda volymer)

1) Varav 82,5 miljarder kr i primärkapital. 

= 10,6 procent

Kapitaltäckningsgrad
Procent

Vid utgången av 2008 uppgick SEB:s 
kapitalbas till 104,7 miljarder kronor, varav 
82,5 miljarder utgjordes av så kallat 
primärkapital. I relation till de riskvägda 
tillgångarna på 986 miljarder kronor gav 
det en kapitaltäckning på 10.6 procent och 
en primärkapitalrelation på 8,4 procent. 

K/I-tal
 

  Supplementärkapital       Primärkapitalrelation
 Mål primärkapitalrelation, minst 7%

1) Basel I har använts.

Relationen mellan koncernens kostnader 
och intäkter, K/I-talet 2008 uppgick till 0,62 
(0.57). 

Räntabiliteten, dvs avkastningen på eget 
kapital, uppgick till 13,1 procent.

Räntabilitet på eget kapital
Procent
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Inom SEB läggs stor vikt vid att skapa tydliga 

roller för befattningshavare och beslutsinstan-

ser. Strukturen för ansvarsfördelning och styr-

ning omfattar:

  Bolagsstämman.

  Styrelsen.

  Verkställande direktören.

  Divisioner och stödfunktioner.

  Internrevision, compliance och riskkontroll.

Bolagsstämman
Aktieägarnas infl ytande i banken utövas vid 

bolagsstämman, som är bankens högsta be-

slutande organ. Alla aktieägare som är regist-

rerade i aktieboken och som har anmält delta-

gande i tid har rätt att delta i årsstämman och 

rösta för samtliga sina aktier. Information om 

SEB:s största aktieägare fi nns på sidan 32.

Styrelsen 
Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid 

ordinarie bolagsstämma med mandattid till 

 slutet av nästkommande ordinarie stämma. 

Under 2008 hölls tolv styrelsesammanträden. 

Väsentliga frågor som avhandlats är bland 

 annat:

  Strategisk inriktning för koncernens 

 verksamhet.

  Kreditportföljens utveckling.

  Kapital-, risk- och fi nansieringsfrågor.

  Korta och långsiktiga ersättningar, 

successionsplanering, ledarförsörjning.

  Kund- och personalnöjdhetsfrågor.

  Större investeringar och förvärv av 

 verksamheter.

  Delårsrapporter och årsredovisning.

  Styrelsekommittéernas rapporter.

  Utvärdering av styrelsens, VD:s och 

 verk ställande ledningens arbete.

Vissa av styrelsens arbetsuppgifter bedrivs i 

kommittéform. Risk and Capital Committee an-

svarar för bland annat kreditprocesser, kredit-

policies och kapitalfrågor. Audit and Compliance 
Committee kvalitetssäkrar bankens fi nansiella 

rapportering, håller kontakt med bankens ex-

terna revisorer etc. Remuneration and Human Re-
sources Committee hanterar frågor rörande bland 

annat kompensation till VD och vissa andra le-

dande befattningshavare, incitamentsprogram, 

pensionsplaner och ledarförsörjningsfrågor.

Verkställande direktören
Verkställande direktören utses av och rappor-

terar till styrelsen. VD har ansvaret för den lö-

pande förvaltningen av koncernens verksam-

het enligt styrelsens riktlinjer samt fastställda 

policies. Till sin hjälp har VD tre kommittéer; 

verkställande ledningen för affärsfrågor, Group 
Credit Committee för kreditfrågor och Asset and 
Liability Committee för kapital- och riskfrågor.

Divisioner och stödfunktioner 
SEB:s verksamhet är från den 1 januari 2007 

organiserad i fyra divisioner med underlig-

gande affärsområden;

Stora Företag & Institutioner, Kontorsrörelsen, 
 Kapitalförvaltning och Liv samt tre divi sions -

gemensamma stödfunktioner: Affärsstöd, IT 
och Staber.

Kontrollfunktioner
I SEB fi nns tre kontrollfunktioner: Internrevi-
sion, Group Compliance (regelefterlevnad och 

etik) samt koncernens organisation för risk-
kontroll (övervakning av kredit- och mark-

nadsrisker, operationella risker och likvidi-

tetsrisker). 

Ersättningar till styrelsen och ledande 
befattningshavare 
SEB:s årsstämma 2008 fastställde ett samman-

lagt arvode till styrelsens ledamöter om 

8 070 000 kronor, varav 2 600 000 kronor till 

styrelsens ordförande och 1 800 000 kronor för 

kommittéarbete. 

Bolagsstämman godkände också styrel-

sens förslag till principer för ersättning och 

andra anställningsvillkor för verkställande 

 direktören och verkställande ledningen.

Dessutom beslutade stämman om ett 

långsiktigt resultatbaserat incitamentspro-

gram för 2008. Programmet som baseras på så 

kallade performance shares riktades till cirka 

500 ledande befattningshavare. 

SEB tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning som 
trädde i kraft den 1 juli 2005. Den kompletta bolags-
styrningsrapporten fi nns i SEB:s årsredovisning 
samt på koncernens hemsida, www.sebgroup.com 

En tydlig och effektiv struktur för ansvarsfördelning och styrning är 
 väsentligt för att upprätthålla förtroendet hos SEB:s intressenter. 

Tydlig uppdelning av ansvaret

Bolagsstyrning

SEB:s organisation

Affärsstöd / IT / Staber

Styrelse

Stora företag 
& Institutioner Kontorsrörelsen Kapitalförvaltning Liv

Group Credits 

Group Compliance

 Group Risk Control

Chief Financial Officer

Intern revision

VD & koncernchef
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Mål för riskhanteringen
Riskhantering är en central aktivitet för en bank. För att förse kunder 

med fi nansiella lösningar och produkter tar SEB på sig olika risker som 

måste hanteras, främst kreditrisk. Risk är nära förknippad med affärer 

och affärsutveckling och därför med kundernas behov.

SEB:s lönsamhet är direkt beroende av förmågan att bedöma, han-

tera och prissätta dessa risker och att samtidigt behålla en tillräcklig ka-

pitalstyrka för att möta oförutsedda händelser. Risk- och kapitalfrågor 

identifi eras, övervakas och hanteras i god tid för att säkerställa koncer-

nens fi nansiella stabilitet. De ingår dessutom i såväl strategisk plane-

ring som i löpande planering på affärsnivå i hela koncernen.

Koncernen använder moderna metoder för riskhantering och har 

sedan länge upprättat oberoende funktioner för riskkontroll, kreditana-

lys och kreditbeviljning. Styrelseförankring, en tydlig beslutsordning, 

hög riskmedvetenhet hos medarbetarna, gemensamma defi nitioner 

och principer, ett kontrollerat risktagande inom fastställda ramar samt 

hög transparens i den externa rapporteringen utgör hörnstenarna i 

SEB:s risk- och kapitalhantering.

Riskhantering under 2008
Den exceptionella turbulensen på de fi nansiella marknaderna fortsatte 

under 2008, för att kulminera under tredje och fjärde kvartalen efter 

Lehman Brothers konkurs. Påfrestningarna på de fi nansiella markna-

derna nådde extrema nivåer vid ett fl ertal tillfällen och fl era marknader 

påverkades av den bristande tillgången på likviditet. Året utmärktes 

också av ett bristande förtroende för bankernas ekonomiska rapporte-

ring och en förändrad syn på kapitaliseringsnivåer i banksystemet. 

I denna utmanande omgivning behöll SEB sin starka fi nansiella 

ställning. Till detta bidrog åtgärder i början av 2008 för att låna upp 

160 miljarder kronor i långfristig fi nansiering, varav 100 miljarder via 

säkerställda obligationer, samt ett nettoinfl öde på 90 miljarder i in- och 

upplåning från allmänheten. Under hela året hade SEB god tillgång till 

kapitalmarknaderna för sin kortfristiga upplåning, medan marknaden 

för långfristig upplåning drabbades påtagligt av Lehman Brothers 

 konkurs.

SEB vidtog ett antal åtgärder för att i god tid hantera risken för öka-

de kreditförluster på sina marknader, med särskilt fokus på de baltiska 

marknaderna. Ett nytt affärsforum som uteslutande hanterar workout- 

och omstruktureringsfrågor etablerades, likaså en ny koncernfunktion, 

Special Credits Management, med ansvar för hanteringen av problem-

krediter. Koncernen beslutade också att skapa särskilda enheter i de 

baltiska länderna för att hantera nödlidande tillgångar.

Vid slutet av året hade nedgången i ekonomin inte påtagligt ökat 

volymen av osäkra lånefordringar i koncernens nordiska verksamhe-

ter, medan däremot volymen osäkra fordringar i de baltiska länderna 

uppvisade en betydande ökning.

Risk- och riskhantering

Koncernövergripande riskhantering är av fundamental betydelse för 
SEB:s långsiktiga lönsamhet och stabilitet.

Risk- och kapitalhantering

Inlånings-/ utlåningskvot
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Kreditportföljen per bransch
Andel av total (1 934 miljarder kronor)

Företag 40 % (37)

Hushåll 25 % (28)

Banker 15 % (16)

Fastighetsförvaltning 14 % (13)

Offentlig förvaltning 6 % (6)

 Kapitalbas
 Ekonomiskt kapital
  Basel II med övergångsregler
  Basel II utan övergångsregler

Kapitalbasen jämfört med 
interna och externa kapitalkrav
Miljarder kronor 
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  Inlånings-/utlåningskvot, %

Kreditportföljen geografi skt fördelad 
Andel av totalen (1 934 miljarder kronor)  

 SEB:s Kundens
 verksamhet1) hemvist2)

Sverige 50 % 40 %

Tyskland 25 % 22 %

Baltikum 11 % 11 %

Övriga Norden 10 % 11 %

Övriga Europa 3 % 9 %

Övriga marknader 1 % 7 %

1) Geografi sk fördelning med utgångspunkt från var verksamheten bedrivs (graf). 

2) Geografi sk fördelning med utgångspunkt från kredittagarens hemvist.
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Marcus Wallenberg 2) 5) 7)

Född 1956, invald 2002, B. Sc of Foreign 
Service
Ordförande sedan 2005.
Andra uppdrag: Ordförande i Saab och 
Electrolux. Hedersordförande i ICC 
(Internationella Handelskammaren). Vice ord-
förande i Ericsson. Ledamot i AstraZeneca, 
Stora Enso, Temasek Holding Ltd samt Knut 
och Alice Wallenbergs stiftelse.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
235 638 A-aktier och 1 473 C-aktier.

Tuve Johannesson 8)

Född 1943, invald 1997. Civilekonom, MBA 
och Ekon. Dr. H.C.
Vice ordförande sedan 2007.
Andra uppdrag: Ordförande i Ecolean 
International A/S, IBX Integrated Business 
Exchange AB och Ekonomihögskolans 
rådgivande kommittee vid Lunds Universitet. 
Ledamot i Incentive AB, Cardo AB och Meda 
AB. Rådgivare till EQT och JCB Excavators Ltd.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
42 700 A-aktier.

Jacob Wallenberg
Född 1956; invald 1997. Civilekonom och MBA. 
Vice ordförande sedan 2005 (Ordförande 
1998–2005).
Andra uppdrag: Ordförande i Investor och Air 
Plus TV. Vice ordförande i Atlas Copco och 
SAS. Ledamot i ABB, Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse, Nobelstiftelsen, the 
CocaCola Company och Handelshögskolan i 
Stockholm.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
133 960 A-aktier och 2 640 C-aktier.

Penny Hughes 6)

Född 1959, invald 2000, B. Sc. (kemi)
Andra uppdrag: Ledamot i GAP Inc och 
Home Retail Group Plc.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
1 550 A-aktier.

Urban Jansson 1)

Född 1945, invald 1996, Högre bankutbildning 
(Skandinaviska Enskilda Banken).
Andra uppdrag: Ordförande i EAB, Global 
Health Partner, HMS Networks, JetPak Group, 
Rezidor Hotel Group och Stockholmsbörsens 
bolagskommitté. Ledamot i Addtech, AB W. 
Becker, Clas Ohlson, Ferd A/S och Höganäs. 
Egna och närståendes aktieinnehav: 
13 000 A-aktier.

Dr Hans-Joachim Körber
Född 1946, invald 2000, Fil.dr.
Andra uppdrag: Ledamot i Airberlin Plc, 
Bertelsmann AG, Esprit Holding Ltd och Sysco.
Egna och närståendes aktieinnehav: 0 

Christine Novakovic 9)

Född 1964, invald 2008, B. Sc. (Ekonomi)
Andra uppdrag: Ledamot i Earth Council, 
Genèva och DEAG Deutsche Entertainment AG, 
Berlin. 
Egna och närståendes aktieinnehav: 0

Jesper Ovesen 3)

Född 1957, invald 2004, civilekonom och MBA.
Andra uppdrag: Finansdirektör för TDC A/S. 
Ledamot i FLSmidth & Co A/S.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
1 405 A-aktier.

Carl Wilhelm Ros 4)

Född 1941, invald 1999. Fil. pol. Mag.
Andra uppdrag: Ledamot i Anders Wilhelmsen 
& Co A/S, Bonnier, Camfil, INGKA (Ikea) Holding 
samt Bisnode.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
5 229 A-aktier och 38 C-aktier. 

Annika Falkengren 3)

Född 1962, invald 2005 (gällande från den 1 
januari 2006), anställd i SEB 1987, Civil ekonom.
Verkställande direktör och koncernchef från 
och med den 10 november 2005.
Andra uppdrag: Ledamot i Securitas, Ruter 
Dam, Stiftelsen IMD och stiftelsen Mentor.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
114 920 A-aktier, 323 530 personaloptioner 
och en initial tilldelning på 107 817 perform-
ance shares. 

Av anställda utsedda ledamöter

Göran Lilja
Född 1963; utsedd 2006, Högre bankutbildning.
Ordförande i Finansförbundet i SEB:s koncern-
klubb och i Finansförbundets Regio nala Klubb 
Väst i SEB. Ledamot av European Works 
Council SEB Group sedan 2006.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
644 A-aktier.

Cecilia Mårtensson
Född 1971; utsedd 2008, utbildning i ekonomi 
och arbetsrätt, diplomerad personalstrateg.
Vice ordförande i Finans förbundets koncern-
klubb i SEB. Ordförande i klubb Group 
Operations. Ledamot i Finansförbundet.
Egna och närståendes aktieinnehav:    
1 000 A-aktier och 120 C-aktier.

Av anställda utsedda suppleanter

Göran Arrius
Född 1959; utsedd 2002, Sjöofficer. Ordför-
ande Akademikerföreningen SEB och JUSEK.
Egna och närståendes aktieinnehav: 87 

Ulf Jensen
Född 1950; utsedd 1997 (1995), universitets-
studier i ekonomi och juridik. Vice ordförande i 
Finans förbundets koncernklubb i SEB. Ledamot 
i Finansförbundet.
Egna och närståendes aktieinnehav: 0

1)   Ordförande i styrelsens Risk and Capital 
Committee.

2)   Vice ordförande i styrelsens Risk and Capital 
Committee.

3)   Ledamot i styrelsens Risk and Capital 
Committee.

4)   Ordförande i styrelsens Audit and 
Compliance Committee.

5)   Vice ordförande i styrelsens Audit and 
Compliance Committee.  

6)   Ordförande i styrelsens Remuneration and 
HR Committee.

7)   Vice ordförande i styrelsens Remuneration 
and HR Committee.

8)   Ledamot i styrelsens Remuneration and HR 
Committee.

9)   Ledamot i styrelsens Audit and Compliance 
Committe.

Styrelse

Marcus Wallenberg Jacob Wallenberg Penny Hughes Urban Jansson

Carl Wilhelm Ros

Tuve Johannesson Dr Hans-Joachim Körber

Annika FalkengrenChristine Novakovic Göran LiljaJesper Ovesen

Göran Arrius Ulf Jensen

Cecilia Mårtensson 
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Annika Falkengren
Född 1962, anställd i SEB 1987, Civ. ek.
Verkställande direktör och koncernchef sedan 
10 november 2005.
Andra uppdrag: Ledamot i Securitas, Ruter 
Dam, stiftelsen IDM och stiftelsen Mentor. 
Bakgrund: Började som trainee i SEB 1987 
och arbetade inom Trading & Capital Markets 
1988–2000. Utnämnd till global chef Fixed 
Income 1995, global chef för Trading 1997, 
och chef för Merchant Banking 2000. 2001 
chef för division Corporate & Institutions samt 
vice VD i SEB. 
Egna och närståendes aktieinnehav: 
114 920 A-aktier, 323 530 personaloptioner 
och en initial tilldelning på 107 817 perform-
ance shares.

Jan Erik Back 
Född 1961, anställd i SEB 2008, Civ. ek.
Vice VD, Ekonomi- och finansdirektör sedan 
15 augusti 2008.
Bakgrund: Började sin karriär på Svenska 
Handelsbanken, där han hade flera olika posi-
tioner inom finansfunktionen mellan 1986 och 
1998. Flyttade sedan till försäkringsbolaget 
Skandia, där han efter fyra år i olika positioner 
utsågs till Ekonomi- och finansdirektör. 2007– 
2008 var Jan Erik Back förste vice VD och 
finansdirektör på Vattenfall.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
5 915 A-aktier, 0 personaloptioner och en initial 
tilldelning på 8 400 performance shares. 

Fredrik Boheman
Född 1956, anställd i SEB 1985, Fil.kand.
Vice VD, chef för division Kapitalförvaltning sedan 
1 januari 2007.
Andra uppdrag: Ledamot i Teleopti.
Bakgrund: Började i SEB som trainee. Vid 
SEB:s representantkontor i Sao Paolo och chef 
för SEB:s filial i Hongkong 1994–1998. Därefter 
chef för Corporate Clients och chef för Trade 
and Project Finance. I Tyskland 2002–2006, 
först som chef för Merchant Banking Tyskland 
och därefter VD för SEB AG. Chef för 
Kapitalförvaltningen sedan oktober 2006.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
13 754 A-aktier, 0 personaloptioner och en ini-
tial tilldelning på 53 034 performance shares.

Magnus Carlsson
Född 1956, anställd i SEB 1993, Civ. ek.
Vice VD, chef för division Stora företag & 
Institutioner sedan 2005.
Bakgrund: Bank of Nova Scotia 1980–1993 
med flera ledande befattningar i London. Chef 
för Project & Structured Finance, Merchant 
Banking 1996, chef för Corporate Clients 1999 
och senare ställföreträdande chef för SEB 
Merchant Banking. Chef för division SEB 
Merchant Banking och vice VD i SEB 2005.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
8 844 A-aktier, 12 250 personaloptioner och en 
initial tilldelning på 77 310 performance shares.

Ingrid Engström
Född 1958, anställd i SEB sedan 2007, Fil. 
Mag. Psykologi. Vice VD, chef för Human 
Resources & Organisationsutveckling sedan 
mars 2007.
Andra uppdrag: Ledamot i Teracom och 
Springtime.
Bakgrund: VD ComHem 1998–2000, VD och 
koncernchef KnowIT 2000–2003, vice VD Eniro 
med ansvar för Operations, Purchase och 
Human Resources 2003–2007.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
603 A-aktier, 0 personaloptioner och en initial 
tilldelning på 32 392 performance shares.

Hans Larsson
Född 1961, anställd i SEB 1984, Civ. ek.
Chef för Group Strategy och Affärsutveckling 
sedan 1 oktober 2006. 
Bakgrund: Började inom SEB Trading & Capital 
Markets och blev chef för räntehandeln 1986. 
Arbetade inom Trading & Capital Markets i New 
York 1988–1992. Chef för Debt Capital Markets 
från 1994. Utnämnd till ställföreträdande global 
chef för Client Relations Management 2002. 
Ansvarig för Affärsutveckling och VD-kansliet 
2005–2006. 
Egna och närståendes aktieinnehav: 
5 613 A-aktier, 17 C-aktier, 20 000 personal-
optioner och en initial tilldelning på 39 909 
 performance shares.

Bo Magnusson
Född 1962, anställd i SEB 1982, Högre bankut-
bildning. Ställföreträdande VD och koncernchef 
sedan juli 2007 samt chef för staber och 
affärsstöd från och med 1 januari 2009. 
Andra uppdrag: Ledamot i Svenska 
Bankföreningen.
Bakgrund: Började inom SEB Trading & 
Capital Markets och hade därefter ett flertal 
befattningar som redovisningschef och control-
ler inom både Trading & Capital Markets, SEB 
Group Finance och Enskilda Securities. 1998 
utnämnd till Chief Financial Officer för SEB 
Merchant Banking och 2000 även till stabschef 
för divisionen. 2003 utnämnd till global chef för 
Cash Management & Securities Services och 
2005 till ställföreträdande chef för Merchant 
Banking. 2005 utnämnd till chef för Nordic 
Retail & Private Banking. Chef för division 
Kontorsrörelsen 2007–2008
Egna och närståendes aktieinnehav: 
6 844 A-aktier, 25 000 personaloptioner och en 
initial tilldelning på 63 447 performance shares.

Anders Mossberg
Född 1952, anställd i SEB 1985.
Vice VD, chef för division Liv sedan 1997. 
Andra uppdrag: Vice ordförande i Sveriges 
Försäkringsförbund.
Bakgrund: Chef för bankens livbolagsverksam-
het 1990. Chef för SEB Trygg Liv sedan 1997. 
1998 utnämnd till vice VD i SEB och chef för 
dåvarande division Asset Manage ment & Life. 
Anders Mossberg började sin karriär på Skandia 
Försäkring AB 1981.
Egna och närståendes aktieinnehav:
7 804 A-aktier, 185 088 personaloptioner och en 
initial tilldelning på 76 907 performance shares.

Mats Torstendahl
Född 1961, anställd i SEB 2009. Civilingenjör.
Vice VD, chef för division Kontorsrörelsen från 
och med 1 januari 2009.
Bakgrund: Började sin karriär i ABB 1985. 
Flyttade 1987 till Östgöta Enskilda Bank, där 
han bland annat var kontorschef i Stockholm 
1996–2000. Utsågs till vice vd i Danske Bank, 
Sverige 2001. Förste vice VD och chef för 
Danske Bank i Sverige samt ledamot i Danske 
Banks verkställande ledning 2004–2008.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
0 A-aktier, 0 personaloptioner och en initial 
tilldelning på 20 000 performance shares.

REVISORER

Av bolagsstämman vald revisor

PricewaterhouseCoopers
Peter Clemedtson
Född 1956; Påskrivande revisor i SEB sedan 
2006.
Auktoriserad revisor, huvudansvarig sedan 
2006.

Peter Nyllinge
Född 1966; medpåskrivande revisor i SEB 
sedan 2006.
Auktoriserad revisor.

Verkställande ledning och revisorer

Annika Falkengren

Bo Magnusson

Fredrik Boheman

Anders Mossberg Mats Torstendahl

Jan Erik Back Ingrid Engström

Hans Larsson

Magnus Carlsson
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Aktiekapital
SEB-aktien noteras på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen. Aktiekapitalet 

uppgår till 6 687 Mkr, fördelat på 687,2 miljoner aktier om nominellt 

10 kronor. A-aktien berättigar till en röst, C-aktien till en tiondels röst.

Börshandel 
Under 2008 sjönk SEB:s A-aktien med 63 procent, medan OMX-index 

minskade 42 procent och European Bank Index med 64 procent. Under 

året omsattes SEB-aktier till ett värde av 190 miljarder kronor. SEB är där-

med liksom tidigare år ett av de mest omsatta bolagen på Stockholms-

börsen. Vid utgången av 2008 uppgick SEB:s marknadsvärde till 41,6 

miljarder kronor.

Utdelningspolitik
Utdelningens storlek avgörs av såväl det ekonomiska klimatet som kon-

cernens fi nansiella position och tillväxtmöjligheter. SEB eftersträvar att 

uppnå en långsiktig tillväxt baserad på kapitalbasen. Genom åren har 

SEB haft som mål att utdelningen, över en konjunkturcykel, skall mot-

svara cirka 40 procent av vinsten per aktie.

SEB behåller sin långsiktiga utdelningspolitik; framtida utdelningar 

fastställs dock mot bakgrund av de rådande ekonomiska villkoren och 

Bankens intjäning och kapitalposition.

Under 2008 sjönk SEB-aktien med 63 procent till följd av marknadens oro 
för den ekonomiska utvecklingen, inte minst i Baltikum. Vinsten per aktie 
var 14:66 kronor (19:97). Ingen utdelning föreslås utgå för 2008.

SEB-aktiens utveckling under 2008 

SEB-aktien

SEB:s A-aktie 
Kronor

SEB:s största aktieägare1)

Per den 31 Varav
          Procent 

          av antalet
december 2008 Antal aktier C-aktier aktier röster

Investor AB 142 527 895 2 725 000 20,7 21,1
Trygg-Stiftelsen 65 677 962 9,6 9,9
Alecta 36 148 611 733 611 5,3 5,4
Swedbank Robur Fonder 26 151 625 3,8 3,9
AFA Försäkring 18 758 325 875 560 2,7 2,7
SEB Fonder 13 137 692 1,9 2,0
Fjärde AP-fonden 12 728 700 1,9 1,9
AMF Pension 11 000 000 1,6 1,7
Wallenbergsstiftelser 10 330 389 5 871 173 1,5 0,8
SHB Fonder 9 476 321 1,4 1,4
Skandia Liv 8 892 926 3 452 219 1,3 0,9
Nordea fonder 8 184 736 1,2 1,2
Capital Group Funds 7 560 000 1,1 1,1
Andra AP-fonden 7 263 531 1,1 1,1
Första AP-fonden 7 263 531 1,1 1,1

Utländska ägare 127 867 255 1 132 651 18,6 19,1

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

Källa: VPC/SIS Ägarservice

SEB-aktien

Data per aktie 2008 2007 2006 2005 2004

Nettoresultat 
   före utspädning, kr   

14:66 19:97 18:72 12:58 10:83

Nettoresultat efter 
   utspädning, kr 14:65 19:88 18:53 12:47 10:82
Eget kapital, kr   121:96 111:97 98:98 84:84 77:31
Justerat eget kapital, kr     134:10 127:24 112:66 96:44 85:66
Substansvärde, kr 135:00 127:44 115:90 102:19 89:50
Kassafl öde, kr  -28:97 177:15 6:32 21:07 4:95
Utdelning (A och C), kr 0:00 6:50 6:00 4:75 4:35
Börskurs vid årets slut
   A-aktien, kr    60:75 165:50 217:50 163:50 128:50
   C-aktien, kr     55:00 154:00 209:00 158:00 124:50
Högsta kurs under året
   A-aktien, kr     171:00 250:50 220:00 165:50 131:00
   C-aktien, kr     159:50 240:00 212:50 159:50 126:50
Lägsta kurs under året
   A-aktie, kr     51:00 156:50 152:50 122:50 99:50
   C-aktie, kr     51:00 147:50 145:50 118:00 92:50
Utdelning i relation 
   till årets resultat, %     0,0 32,6 32,0 37,8 40,2
Direktavkastning (utdelning 
   i relation till börskurs), %     0,0 3,9 2,8 2,9 3,4
P/E-tal (börskurs 
   i relation till resultat), %     4,1 8,3 11,6 13,0 11,9
Antal utestående aktier
   i genomsnitt, miljoner 684,8 682,0 673,3 667,8 679,8
   vid årets slut, miljoner 685,0 683,5 678,3 668,8 668,5
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SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com
Årsstämma
Årsstämma hålls fredagen den 6 mars 2009 klockan 15.00 på Cirkus i 
Stockholm.

Kallelse till årsstämman publicerades i de stora dagstidningarna 
 fredagen den 6 februari 2009. 

Aktieägare som vill delta i stämman skall
–  dels senast fredagen den 27 februari 2009 vara införd i den av 

VPC- förda aktieboken
–  skriftligen till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Årsstämman, Box 

7832, 103 98 Stockholm, på telefon kl. 9.00–16.30 inom Sverige tel 
nr 0771-23 18 18 och från utlandet tel nr +46 771 23 18 18 eller via 
internet på bankens hemsida www.sebgroup.com, senast måndagen 
den 2 mars 2009.

Utdelning
Ingen utdelning föreslås för 2008. 
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