
SEB Sammanfattar Ett HÄnDELSErIKt år:

Nya tjänster och många  
aktiviteter för kunderna

Årsöversikt 07

Scania: 
” SEB ställer upp  

i vått och torrt”

Rörelseresultatet 2007:  
En ökning med 9 procent 
till 17 miljarder kronor

SEB WAY: 
” För ständiga förbättringar 

i det dagliga arbetet”



SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar över 400 000 företag och institutioner 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, Polen, Ryssland och Ukraina samt på ett tiotal  strategiska platser 
runt om i världen. Fler än hälften av SEB:s cirka 20 000 medarbetare finns utanför Sverige.

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. 

Affärsidé
SEB:s affärsidé är att tillhandahålla finansiella tjänster samt hantera 
finansiella risker och transaktioner för företag och privatpersoner på ett 
sådant sätt att våra kunder blir nöjda, våra aktieägare får en konkurrens-
kraftig avkastning och vi anses vara goda samhällsmedborgare.

Mål och strategi
SEB:s mål är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda mark-
nader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. Från 2006 

har SEB satt upp nya finansiella mål. 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 samarbete 
mellan koncernens olika delar och koncerngemensamma stabs- och 
affärsstödsfunktioner. ”Ett SEB” skall ge kunderna tillgång till SEB:s 
samlade kompetens och tjänsteutbud.

rating
SEB:s betyg för långfristig  
upplåning 2007

S&P A–1  
Moody’s A+
Fitch A+
DBRS AA (low)

SEB i korthet

Nyckeltal

nettoresultat
Miljarder kr

2007 2006

Räntabilitet på eget kapital, % 19,3 20,8
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 1) 19:97 18:72
K/I-tal 0,57 0,58
Kreditförlustnivå, % 0,11 0,08

Kapitaltäckningsgrad, % 2) 11,04 11,47
Primärkapitalrelation, % 2) 8,63 8,19

Riskvägda tillgångar, miljarder kr 2) 842 741

Antal heltidsanställda, genomsnitt 19 506 19 672
Antal e-banking kunder, tusental 2 911 2 597
Förvaltat kapital, miljarder kronor 1 370 1 262
Balansomslutning, miljarder kronor 2 344 1 934

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

2) 2007 Basel II, 2006 Basel I

Primärkapitalrelation
Procent

  Mål: lägst 7 procent
1)  Basel I   

räntabilitet på eget kapital
Procent

 2003 2004 2005 2006 2007  2003 2004 2005 2006 2007  20031) 20041) 20051) 20061) 2007

25

20

15

10

5

0

15

12

9

6

3

0

10

8

6

4

2

0



 

London 

Paris 

Genève 

Marbella 

Marbella 

Luxemburg 

St  Petersburg 

Moskva 

Ukraina

Tyskland Polen 

Lettland 

Litauen 

Sverige 
Norge 

Danmark 

Estland

Finland 

Kundmöten via många olika kanaler

Divisionerna 
Kontorsrörelsen, Kapitalförvaltning och Liv redovisade rekord-
resultat, medan vinsten för Stora Företag & Institutioner drogs  
ned av marknadsvärderingsförluster i ränteportföljen.

marknadsandelar 
Procent 2007 2006 2005
Inlåning från allmänheten
Sverige 20,2 20,5 21,7
Estland 26 27 29
Lettland 24 23 24
Litauen 27 30 32

Utlåning till allmänheten
Sverige 15,0 14,4 15,0
Estland 26 30 31
Lettland 18 20 23
Litauen 31 35 34

nyteckning fonder
Sverige 70,3 26,1 17,1
Finland 11,2 4,4 1,7

nyteckning fondförsäkring
Sverige 22,1 29,1 32,6

Börshandel
Norden 7,5 7,6 7,9

630 kontor i norra Europa 
Sedan slutet av 1990-talet har banken mer än fördubb-
lat sitt  kontors nät, främst genom förvärv av banker  
i Tyskland och östra Europa. Under 2007 tillkom  
65 kontor i Ukraina via förvärv av Factorial Bank. 

1 600 bankautomater i norra Europa

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

2 000 personer till storbolagens tjänst
SEB:s storföretagskunder och finansiella institutioner 
betjänas av särskilda kundansvariga med team samt 
produktexperter, analytiker och handlare. 

2,7 miljoner samtal till SEB:s kundcenter
I Sverige och Baltikum erbjuds SEB:s privatkunder per-
sonlig service  dygnet runt. I Sverige erbjuds service 
på 22 olika språk.

2,9 miljoner användare av SEB:s internettjänster
Utöver internettjänster riktade till privatpersoner och 
mindre företag erbjuder SEB specialtjänster som 
valuta- och räntehandel via internet, främst till större 
företag.

494 miljoner korttransaktioner
Under 2007 gjordes 494 miljoner transaktioner med 
hjälp av SEB:s drygt tre miljoner utestående kort, en 
tredubbling jämfört med 2002.

12 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.

1 640 försäkringsförmedlare och 400 egna 
försäkringssäljare 
SEB samarbetar med ett stort antal försäkrings-
förmedlare och har sammanlagt cirka 400 egna  
säljare i Sverige, Danmark och de baltiska länderna.  
I Tyskland har SEB ett samarbete med försäkrings-
bolaget AXA.

SEB:s marknader

rörelseresultat per land 
Exklusive kapitalvinster från försäljning  
av de baltiska fastigheterna, procent

Sverige 50 
Norge 8 
Danmark 8 
Finland 4 
Estland 5 
Lettland 6 
Litauen 8 
Tyskland 6 
Övriga 5 

Stora företag & Institutioner 38 (48) 
Kontorsrörelsen 39 (34)
Kapitalförvaltning 15 (15)
Liv 11 (10)

2007

2006

rörelseresultat per division 
Procent

New York

São Paolo

Singapore

Shanghai

Peking



   

SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com
Ekonomisk information under 2008

Bokslutsmeddelande 7 februari
Årsredovisning på nätet 10 mars
Årsstämma 8 april
Delårsrapport januari–mars 30 april
Delårsrapport januari–juni 16 juli
Delårsrapport januari–september 23 oktober

Kontaktpersoner

Ulf Grunnesjö 

Chef Investor Relations 
Tel: 08 -763 85 01  
E-mail: ulf.grunnesjo@seb.se 

Annika Halldin 

Ansvarig Finansiell information/ 
aktieägarfrågor  
Tel: 08 -763 85 60  
E-mail: annika.halldin@seb.se

Innehåll

Sid 8
Kundaktiviteter 2007 
Ett stort antal kund-
aktiviteter och kam-
panjer genomfördes 
under året.

Sid 2
VD-ord 
Trots de turbulenta marknaderna under 
andra hälften av 2007 har den höga kund-
aktiviteten bidragit till en stark intäktstillväxt.  

Sid 10
Våra erbjudanden till företag och institutioner omfattar allt från 
 bastjänster till avancerad rådgivning kring fusioner och förvärv och  
specialfinansiering. SEB har cirka 2 500 stora företag och institutioner 
som kunder.

Sid 18
Erbjudande till 
 privat personer  
Drygt fem miljoner pri-
vatkunder erbjuds såväl 
tjänster för att under- 
lätta vardagsekonomin 
som rådgivning och 
kapitalförvaltning.
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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
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 långsiktigt 
hushållssparande för kortfristig företagsutlåning. Omvänt kan kort-
fristig inlåning, tack vare mängden konton med olika förfallotider, 
användas för långsiktig utlåning. 

Kundernas behov varierar kraftigt när det gäller beloppens storlek, 
löptid och andra villkor. Bankernas räntemarginaler skiljer sig också 
åt på olika delar av marknaden, beroende på olika hanteringskostna-
der och affärsrisk. Förändringar av marginalerna liksom av volymer-
na 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 allmänheten 
(hushåll, företag) och kreditinstitut samt kostnader för in- och upp-
låning från allmänhet och kreditinstitut. 

Räntenettot påverkas dessutom bland annat av avkastningen på 
koncernens portföljer av räntebärande värdepapper och på det egna 
kapitalet. Även kostnader kopplade till utgivningen av egna värdepap-
per som en del av den långfristiga upplåningen påverkar räntenettot. 

Under 2007 förbättrades räntenettot med 12 procent. Marginalerna 
på utlåning var lägre, trots att volymen av nytecknade bolån ökade. 
Marginalerna på inlåningen ökade till följd av de högre kortfristiga 
räntorna. Det kunddrivna räntenettot ökade med 16 procent.
 
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 utsträckning än andra satsat 
på tjänster för storföretag samt förmögenhetsförvaltning. Provisions-
nettot var även under 2007 koncernens enskilt största intäktspost.

Under 2007 ökade provisionsintäkterna med 6 procent. SEB:s intäkter 
från börshandel och fondförvaltning steg med 10 respektive 5 procent.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
I denna post ingår såväl realiserade vinster och förluster i samband 
med försäljning av aktier, obligationer och andra �nansiella instru-
ment som marknadsvärdet för orealiserade värdeförändringar på 
koncernens handelslager av värdepapper. Här har både utvecklingen 
på de �nansiella marknaderna och den allmänna ränteutvecklingen 
stor betydelse. Resultatet av valutahandeln, där SEB har en mycket 
hög andel i Sverige, ingår i denna post. 

Nettoresultatet av �nansiella transaktioner har påverkats negativt 
av turbulensen på kreditmarknaden under det andra halvåret 2007, 
genom ökade kreditspreadar, som medfört en värdeminskning av de 
räntebärande portföljerna.

Resultaträkning

Mkr 2007 2006
Föränd- 
ring %

Intäkter

Räntenetto 15 998 14 281 12 

Provisionsnetto 17 051 16 146 6 

Nettoresultat av  
  finansiella transaktioner 3 239 4 036 –20 

Livförsäkringsintäkter, netto 2 933 2 661 10 

Övriga intäkter, netto 1 219 1 623 –25 

Summa intäkter 40 440 38 747 4 

Kostnader

Personalkostnader –14 921 –14 363 4 

Övriga kostnader –6 919 –6 887 0 

Av- och nedskrivningar av materiella  
  och immateriella tillgångar –1 354 –1 287 5 

Summa kostnader –23 194 –22 537 3 

Kapitalvinster och -förluster från  
  materiella och immateriella tillgångar  788  70

Kreditförluster –1 016 –718 42 

Rörelseresultat 17 018 15 562 9 

Skatt –3 376 –2 939 15 

Årets resultat 13 642 12 623 8 

Resultaträkning

Året i siffror
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Sid 26
SEB:s resultat ökade 
med 9 procent till 17 
miljarder kronor för 
2007. Avkastningen 
på eget kapital upp-
gick till 19,3 procent. 

Sid 22
SEB:s medarbetare 
I enlighet med SEB Way 
bidrar navigatörerna till 
en kultur av ständiga 
förbättringar.

Omslag: Lisa Lindstedt (Scania) i samspråk med Niklas Callerström (SEB)
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2007 i korthet

Vinst per aktie 
Kronor

■	 Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 17 018 Mkr.

■	  Nettoresultatet steg med 8 procent till 13 642 Mkr, vilket  
motsvarar 19:97 kronor per aktie.

■	   Kreditförlustnivån var 0,11 (0,08) procent.

■	  Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 19,3 procent.

■	 Utdelningen föreslås till 6:50 kronor (6:00) per aktie.

■	SEB-aktien sjönk med 24 procent efter tre års kraftig  
    uppgång. SIX-index föll med 7 procent under året  
    och europeiskt bankindex med 17 procent.

aktieutdelning
Procent av vinst per aktie

   Policy: 40 procent av vinst  
per aktie över en konjunk- 
turcykel

2007 i korthet

Företagshändelser under året
■  SEB expanderar i Ukraina genom att teckna avtal om att köpa 97,25 procent av Factorial Bank med 

65 kontor i östra Ukraina. Efter förvärvet, som avslutades i januari 2008, består SEB:s kundbas i 
Ukraina av 14 000 företagskunder och 83 000 privatkunder.

■  SEB sluter avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Kam Group Limited (Key Asset 
Management), en ledande europeisk förvaltare av hedgefonder med 20 miljarder kronor under 
förvaltning. 

■  SEB säljer sina fastigheter i Estland, Lettland och Litauen. Affären gäller dels en sale and 
leaseback-portfölj med 47 fastigheter, vilka SEB avser att hyra under en längre period, dels en så 
kallad commercial-portfölj med 16 fastigheter i attraktiva områden.

■  nya Livförsäkringsaktiebolaget SEB trygg Liv (Nya Liv) fusioneras med Fondförsäkrings - 
aktie bolaget SEB Trygg Liv (Fond).

■  SEB får tillstånd att öppna representantkontor i new Delhi, Indien.
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Det gångna året kännetecknades av ett starkt underliggande resultat från 
SEB:s kundaffär men också av ökade utmaningar på kapitalmarknaden.

Ett positivt stämningsläge under det första halvåret bidrog till hög akti-
vitet inom alla områden. 

Det andra halvåret kom att präglas av tilltagande oro på de finansiella 
marknaderna då den långa perioden av överskottslikviditet och historiskt 
låga riskpremier tog slut. Den utlösande faktorn blev problemen på den 
amerikanska så kallade subprime-marknanden. Följden blev en nedåtgå-
ende spiral av osäkerhet, vacklande förtroende bland marknadens aktörer 
och kraftigt ökade kreditspreadar.

 Som så ofta vid marknadsjusteringar var det få som kunde förutspå 
den utlösande händelsen, styrkan i 

korrigeringen och efterdyningar 
på andra marknader liksom  

på ekonomin i stort.
De vidgade kredit-

spreadarna påverkade 
även SEB genom värde-
ringsförluster på inne-
haven i räntebärande 
portföljer. Dessa port-
följer, som speglar vår 

storlek och position på 
storföretagsmarknaden, 
används i investerings-

syfte och inom treasury-
verksamheten samt 

i mindre 
utsträckning för 
kundhandeln. 
Dessutom 
utnyttjas port-
följerna för att 
säkra likvidi-
teten genom 
pantsättning 
hos central-
banker.

En diversifierad affärsmix
Trots de turbulenta marknaderna bidrog den fortsatt höga kundaktivite-
ten till en stark intäktstillväxt. Detta speglar SEB:s väl diversifierade 
affärsmix. Kontorsrörelsen, Kapitalförvaltning och Liv uppvisade samt-
liga rekordresultat och tvåsiffriga vinsttillväxttal. 

Inom Kontorsrörelsen fortsatte den kontrollerade inbromsningen av 
kredittillväxten i Baltikum mot bakgrund av vår syn på de makroekono-
miska obalanserna – den kvartalsvisa kredittillväxten mer än halverades 
under året. 

Även inom Stora Företag & Institutioner bidrog den fortsatt höga kund-
aktiviteten till starka resultat inom aktie- och transaktionsrelaterade 
områden. Vinsten drogs dock ned av marknadsvärderingstappet i de 
 räntebärande portföljerna. 

Ökad integration och kundnöjdhet 
SEB har under året tagit flera steg för att skapa en mer integrerad bank  
i syfte att göra service- och produkterbjudandet mer lättillgänglig för  
våra kunder. 

Hög kundaktivitet bidrog till stark intäktstillväxt
Samtidigt med de senaste årens expansion med kraftig intäktsökning har vi i SEB sänkt kostnaderna, 
infört en mer effektiv organisation och höjt kvaliteten på våra produkterbjudanden. 

VD har ordet

En stark kundbas 
Andel av totala intäkter, 2007

   35%  (5 miljoner  privatkunder)

   40%   (2 500 stora företag och 
finansiella institutioner)

   25%   (400 000 mindre och 
 medelstora företag)

” Vi har närmat oss vårt mål att ha de mest nöjda kun- 
derna inom våra utvalda områden. att vi utsetts som  
bäst respektive näst bäst i världen inom valutaanalys  
och cash management ser vi som viktiga  milstolpar.”
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VD har ordet

Den nya strukturen med kundorienterade divisioner och gemensamt 
affärsstöd gör det möjligt för oss att utnyttja vår storlek på ett mer opti-
malt sätt. Resurser kan frigöras och användas för kundkontakt, produkt-
utveckling och investeringar i tillväxtområden. 

En tredjedel av alla medarbetare arbetar nu enligt SEB Way, vårt pro-
gram för ”Operational Excellence” som syftar till att utveckla en kultur 
mer präglad av ständig förbättring. Under året har också de första stegen 
tagits för att skapa en gemensam IT-plattform. 

Vi har närmat oss vårt mål att ha de mest nöjda kunderna inom våra 
utvalda områden. SEB rankades återigen som bästa bank i Norden inom 
investment banking och depåförvaring. Vi blev även årets bank i Estland 
och Litauen. Att vi utsetts till bäst i världen inom valutaanalys och cash 
management ser vi som viktiga milstolpar på en marknad präglad av 
mycket stark internationell konkurrens. 

Inom Kontorsrörelsen i Sverige har kundnöjdheten förbättrats. Inom 
fondförsäkring var SEB störst eller näst störst inte bara i Sverige och Dan mark 
utan även i samtliga baltiska länder. Under året kunde vi också bekräfta 
vår ledande ställning bland institutionella kapitalförvaltningskunder.

En stark kapitalbas stöder lönsam tillväxt 
Samtidigt med de senaste årens expansion med kraftig intäktsökning har 
vi i SEB sänkt kostnaderna, infört en mer effektiv organisation och höjt 
kvaliteten på våra produkterbjudanden. Kapitalbasen har stärkts för att 
ytterligare stödja kreditvärdigheten och genomförandet av vår tillväxt-
strategi. 

SEB har en attraktiv position med många tillväxtmöjligheter. Vi är  
väl rustade inför en mer osäker framtid. Vårt mål förblir detsamma –  
att bli den ledande banken i norra Europa vad gäller kundnöjdhet och 
lönsamhet. 

Stockholm i mars 2008

Annika Falkengren
Verkställande direktör och koncernchef

Kundnöjdhet 2007 – Kontorsrörelsen (Sverige)
Index som visar kundnöjdhet och lojalitet, %

SEB rankas högt – nr. 1 inom aktiehandel

SEB Enskilda rankades även 2007 som etta på aktiehandel  i 
Norden, både när det gäller samtliga företag och i kategorin 
för de största företagen.

SEB:s globala valutaprognoser topprankade     

Bäst på cash management i Europa 

Enkla firman – årets småföretagarprodukt        

Årets Bank i Estland och Litauen    

Bäst på institutionell förvaltning i Sverige

Bästa bank i Lettland     

Diners Club och Eurocard – Nordens bästa kundservice

                    

Etta inom Trade Finance i Norden och Litauen

  Företagskunder

  Privatkunder

  Marknadsgenomsnitt
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SEB strävar efter att ha de mest nöjda kunderna och den högsta lönsamheten 
bland banker i norra Europa. Vägen för att nå dit går via fortsatt integration, 
 förbättrad effektivitet samt ökade aktiviteter gentemot kunderna.

Så ska vi nå våra mål: Ökad kundaktivitet och produktivitet

För en bank som nyligen firat sitt 150-årsjubileum är det naturligt att 
bygga vidare på gamla erfarenheter och mångåriga kundförhållanden. 
Samtidigt är det förstås avgörande att banken ligger i framkant när det 
gäller att ta fram nya produkter och attrahera nya kundgrupper. 

Under senare år har SEB tagit flera steg för att integrera verksamheten inom 
koncernen, öka aktiviteten visavi kunderna samt förbättra effektiviteten och 

kvaliteten – och därigenom skapa en 
bättre position för framtida vinsttillväxt. 

I Sverige, Estland, Lettland, 
Litauen och Tyskland är SEB en så 
kallad universalbank. Det betyder att 
banken erbjuder sitt breda produkt-
sortiment till både stora och små före-
tag, institutioner och privatpersoner i 
dessa länder. Även på nya marknader 
som Ryssland och Ukraina är SEB 
inriktad på att vara en universalbank.

Tillväxten på övriga marknader där SEB är verksam bygger framför allt 
på bankens traditionella styrkeområden - tjänster för stora företag och 
institutioner samt kapitalförvaltning. I Danmark, Norge och Finland har 
SEB dessutom en stark ställning inom kortverksamhet samt – i Danmark – 
inom livförsäkring.  

En kundorienterad organisation
En viktig åtgärd för att integrera verksamheten inom koncernen var att 
från den 1 januari 2007 införa en organisation med fyra kundinriktade 
divisioner: 
■		Stora Företag & Institutioner – tjänster riktade till stora och medelstora 

företag samt finansiella institutioner.
■		Kontorsrörelsen – tjänster riktade till mindre och medelstora företag samt 

privatpersoner i Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Tyskland samt 
kortverksamhet.

■	Kapitalförvaltning – fond- och kapitalförvaltning samt private banking.
■	Liv – koncernens livförsäkrings- och pensionsverksamhet.

mål och strategi

Bo magnusson
Född 1962; anställd i SEB 1982. Vice VD, 
chef för  Kontorsrörelsen sedan januari 
2007. 

annika falkengren 
Född 1962, anställd i SEB 1987.
Verkställande direktör och koncernchef 
sedan november 2005. 

anders mossberg
Född 1952; anställd i SEB 1985. 
Vice VD, chef för Liv sedan 1997.

magnus Carlsson
Född 1956; anställd i SEB 1993. Vice VD, 
chef för Stora företag &  Institutioner sedan 
2005.
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mål och strategi

Hans Larsson
Född 1961; anställd i SEB 1984. 
Stabschef sedan oktober 2006.

fredrik Boheman
Född 1956; anställd i SEB 1985. Vice VD,  
chef för Kapitalförvaltning sedan januari 2007.

Per-arne Blomquist
Född 1962, anställd i SEB 2001. 
Vice VD, Ekonomi- och finansdirektör 
sedan oktober 2006.

Ingrid Engström
Född 1958; anställd i SEB sedan 2007.  
Vice VD, chef för HR & Organisations-
utveckling sedan mars 2007.

Nya Marknader, det vill säga SEB i Ukraina, Polen och Ryssland, utgör en 
separat enhet för att den långsiktiga tillväxtpotentialen på dessa attraktiva 
marknader skall kunna tas bättre till vara. 

De kundinriktade verksamheterna stöttas av tre koncerngemensamma 
supportfunktioner: Affärsstöd, IT och Staber. Huvudprincipen är ”en 
funktion, en lösning”. Det innebär exempelvis att koncernens processer 
för utlåning, betalningar och värdepapper – som tidigare skett inom divi-
sionerna – stegvis integrerats och samlats på ett ställe i koncernen. Ett 
annat exempel är att antalet IT-plattformar minskas och att processerna 
strömlinjeformas. 

Höjt aktivitetstempo och ökade ambitioner 
Inom storföretagssektorn fortsätter SEB att investera i nya produkter och 
finansiella lösningar. Målet är att fortsätta den lönsamma tillväxten på 
marknaderna i Norden, Baltikum, Tyskland och Polen, inte minst genom 
aktiviteter riktade mot medelstora företag och institutioner. 

Inom kontorsrörelsen satsar SEB på fortsatt ökad kundaktivitet och 
utveckling av lättillgängliga produkter. Tillväxtmöjligheten finns inte 
minst på marknaden för små och medelstora företag, där vi kan utnyttja 
den kompetens och de produkter vi tagit fram för storföretagen. I Sverige 
fortsätter den framgångsrika satsningen på Enkla-sortimentet. 

På kapitalförvaltningsområdet är ambitionen att erbjuda utökad råd-
givningsservice samt fler och snabbare introduktioner av nya produkter 
på marknaden. Målet är att bli den ledande kapitalförvaltaren i norra 
Europa.

  

Inom livförsäkring ligger tillväxtmöjligheterna i Sverige och Danmark 
främst inom företagsbetald försäkring och välfärdsområdet. Att etablera 
och behålla en ledande ställning på den växande livförsäkringsmarkna-
den i Baltikum och Ukraina är också en viktig del av strategin.

SEB Way – viktig hörnsten i SEB:s effektivitetsbygge
En betydelsefull del i det fortsatta arbetet med att öka effektiviteten utgörs 
av förbättringsprocessen SEB Way, som initierats för att ytterligare höja 
kvaliteten och möta kravet på ökad produktivitet inom den finansiella 
sektorn (se vidare sidan 22). 

SEB:s ledningsgrupp
De personer som bildar bankens verkställande ledning är förutom VD 
Annika Falkengren, cheferna för de fyra divisionerna, Magnus Carlsson 
(Stora Företag & Institutioner), Bo Magnusson (Kontorsrörelsen), Fredrik 
Boheman (Kapitalförvaltning) och Anders Mossberg (Liv) samt Ingrid 
Engström (chef HR & Organisationsutveckling), Per-Arne Blomquist 
(Ekonomi- och finansdirektör) och Hans Larsson (Stabschef). 

Det är dessa personer som tillsammans har det högsta ansvaret för  
att föra ut SEB:s strategiska program, ”Road to Excellence” till alla med-
arbetare – och se till att det genomförs.  

I nästa led bildar ett 50-tal chefer – inklusive ledamöterna i verkställ-
ande ledningen – SEB:s koncernråd, som möts tre à fyra gånger per år.  
De 300 högsta cheferna samlas en gång om året.



SEB ÅRSÖVERSIKT 2007  6

SEB:s väg mot målet att ha de mest nöjda kunderna på sina utvalda marknader i norra 
Europa går via ökade aktiviteter gentemot kunderna och förbättrad service. Det handlar 
om allt från vidareutveckling av avancerade produkter för de stora företagen till ny-
tänkande för att förenkla vardagen för privatpersoner och småföretag.

Långsiktighet och nysatsningar för kundernas bästa

Inom flera av SEB:s traditionella kärnområden – tjänster riktade till större 
företag och institutioner samt kapitalförvaltning – har banken redan en 
ledande position och toppranking i Norden och Baltikum. Det gäller 
exempelvis börshandel, valutahandel och kapitalförvaltning. Inom cash 
management och valutaprognoser har vi inte bara en nordisk utan en 
världsledande ställning (se artiklar nedan). 

Under senare år har vi ökat aktiviteten och vässat utbudet till mindre 

och medelstora företag, där vi bland annat bygger på våra erfarenheter 
från samarbetet med storföretagskunderna. Vi strävar också efter att hela 
tiden förbättra och förenkla våra bastjänster för såväl privatpersoner som 
småföretag. Ett exempel är införandet av Enkla-sortimentet, som beskrivs 
på motstående sida. Samtidigt satsar vi kraftfullt på så kallade alternativa 
investeringsprodukter och är efter förvärvet av Key Asset Management 
störst i Norden på hedgefonder.

Prisbelönta produkter

2007 var ett rekordår för SEB:s cash 
management-verksamhet, det vill 
säga de enheter som hjälper företag 
och institutioner att hantera betal-
ningar och likviditet. 

I Euromoney rankades SEB som 
nummer ett i världen i fråga om med-
arbetarnas kvalitet och branschkun-
nande liksom i fråga om bankens 
engagemang inom cash management-
området. Enligt samma undersökning 
har SEB de mest nöjda cash manage-
ment-kunderna i Europa. Globalt ham-

nade SEB:s cash management totalt på andra plats i världen (efter Citigroup) när 
det gäller kundnöjdhet.

Liksom tidigare år rankades SEB också som bästa cash management-bank i 
Norden av Euromoney, Global Finance magazine och Treasurer Manager 
International. Under 2007 vann SEB dessutom ett antal andra förstapriser i olika 
mätningar inom detta verksamhetsfält. 

– Utmärkelserna är ett bevis på att våra kunder uppskattar vad vi gör. Det ger 

oss än mer energi att fortsätta sträva efter att stödja deras affärsprocesser så att 
de i sin tur fortsätter att vara framgångsrika inom sina respektive områden, säger 
Erik Zingmark, global chef för SEB:s cash management-verksamhet.

Globalt sett är SEB en medelstor bank. Mätt som balansomslutning ligger ban-
ken på 80–90:e plats i storleksordning totalt i världen. Men på cash manage-
ment-området har SEB med sin närvaro i ett 16-tal länder en mycket god täck- 
ning och är den nionde största banken i världen.  

Cash management är också ett utmärkt exempel på områden där produktut-
veckling och erfarenheter från storföretagsdivisionen kunnat överföras till andra 
delar av koncernen. Idag utnyttjar över 80 000 mindre och medelstora före-
tagskunder i den svenska kontorsrörelsen SEB:s cash management-tjänster.

SEB gjorde sammantaget de bästa prognoserna för US-dollarn, euron, japanska 
yenen och det brittiska pundet under 2007. Det visar en sammanställning gjord 
av Reuters, baserad på underlag från 63 av världens största banker. En under-
sökning i FX Week, som studerat drygt 40 prognosmakares förmåga att förutse 
valutautvecklingen, kom fram till samma resultat.

SEB hade den absolut största träffsäkerheten under 2007.

– En nyckel till att lyckas i prognosarbetet är förstås att kunna förutse trenden för 
US-dollarn, säger Johan Javeus, ansvarig för SEB:s valutaanalys. Vi har under 
2007 haft en genomgående mer pessimistisk syn på dollarns utveckling och 
 räknade tidigt med att USA:s ekonomi skulle bromsa in och att Federal Reserve 
därmed skulle tvingas sänka styrräntan kraftfullt. Det brukar vara en miljö som 
inte gynnar en valuta.

SEB:s cash management-verksamhet bäst i Europa

Världsbäst på valutaprognoser

Kundnöjdhet (Euromoney 2007)
nr 1 Personalens kvalitet  
nr 1 Kundnöjdhet totalt sett i Europa  
nr 1 Engagemang inom cash management-området  
nr 1 Branschkunskap och expertis 
nr 1 Teknisk assistans och information  
nr 1 Kvalitet i fråga om elektronisk banksäkerhet  
nr 1 Effektiv användning av den senaste tekniken  
nr 1 Valutering och stopptider  
nr 1 Personlig kundservice  
nr 1 Lokal kundservice  
nr 1 Förmåga att hantera massbetalningar  
  såväl regionalt  som globalt  

■   Bäst i elva av 23 internationella rankinglistor.
■   Mest nöjda kunderna i Europa 
■   Nummer två i kundnöjdhet globalt.



SEB ÅRSÖVERSIKT 2007  7

Hedgefonder – ett alternativ för alla marknadsklimat
Under senare år har hedgefonder vuxit fram som populära alternativ till traditionella 
aktie- och räntefonder. Hedgefonder ingår i kategorin alternativa investeringar, som 
också omfattar fastigheter, private equity och strukturerade produkter – ett område 
som SEB satsar mycket på. 

En fördel med hedgefonder är att investeringarna som görs där har friare place-
ringsregler än vanliga fonder. En hedgefond kan till exempel placera i nya tillgångs-
slag som råvaror och infrastrukturprojekt. Den kan också använda andra 
förvaltningsmetoder som blankning, belåning osv. Dessutom siktar hedgefonderna 
på absolut avkastning i stället för att överträffa index. 

Hedgefonder, som egentligen är ett samlingsbegrepp för ett antal olika sorts 
fonder, ger kunderna möjligheter att välja risk och avkastnings nivå. Om man exem-
pelvis byter ut en placering i obligationer mot en eller flera hedgefonder kan man 
förvänta sig en risk som ligger på samma nivå som obligationen, men en högre 
avkastning. 

– Hedgefonder är bra för våra placeringskunder, eftersom de har möjlighet att 
skapa tillväxt oavsett utvecklingen på världens finansiella marknader. Därmed utgör 
de ett attraktivt tillväxtområde för oss, säger Tove Bångstad, chef för SEB Fonder. 

SEB, som vid utgången av 2007 hade elva hedgefonder, uttökade sortimentet 
ytterligare under början av 2008. Då förvärvades KAM Group Limited (Key Asset 
Management), en ledande europeisk förvaltare av hedgefonder med 20 miljarder 
kronor under förvaltning. 

Genom förvärvet stärks SEB:s position ytterligare och bidrar till att banken kan 
förbättra sina erbjudanden inom kapitalförvaltning. 

Tillsammans med KAM var SEB:s förvaltade kapital i hedgefonder 49 miljarder 
kronor vid utgången av 2007, vilket gör SEB till den största förvaltaren av hedge-
fonder i Norden. 

Prisbelönta produkter

Enkla sortimentet – ett prisvärt alternativ
Ett av stegen på vägen mot att bli den bästa banken när det gäller kundnöjdhet 
är lanseringen av Enkla-sortimentet. Sortimentet har byggts upp för våra kunder 
med grundstenarna enkelhet, tillgänglighet, tydlighet och prisvärdhet. Idag 
omfattar utbudet fem erbjudanden riktade till privatpersoner i Sverige: Enkla 
sparkontot, Enkla lånet, Enkla depån, Enkla pensionen och Enkla fondvalet. 
Mindre företagskunder erbjuds produkterna Enkla lånet och Enkla firman, där  

ett liknande upplägg finns i Estland. Satsningen på Enkla firman har varit mycket 
framgångsrik och attraherat såväl befintliga som nya kunder (se artikel på sidan 
15). I samband med lanseringen bjöd de lokala kontoren in enskilda näringsidkare 
till lokala ”firmafester”, där de gavs möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter 
med banken och andra personer som driver enskild firma.

till dig som har 
enskild firma.
firmafest på egen hand kan kännas lite 
ensamt, därför är du välkommen till oss 
på firmafest. Var: Bankgatan 10. när: 
tisdagen den 6 november kl 18.00. Här 
kan du utbyta idéer och erfarenheter och 
lära dig mer om Enkla firman. Vi fixar 
lokal, lite mat och mingelkompisar.  
Osa till oss på seb.se/enklafiman

Fondfakta

Startår 2007
Startkurs (SEK) 100,00
Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas
Antal i teamet 3
Öppen för försäkring Ja
Öppen för IPS Ja
Öppen för PPM Nej
Bank-på-telefonkod 994
Skattekategori Noterad aktiefond
Fondbolag SEB Asset Management S.A.
Köp/Sälj Dagligen

Utdelning
Ackumulerande

Kostnader
Förvaltningsavgift (%) 1,25
Resultatbaserad ersättning 20% på överavkast- 
 ningen (jämförelseränta, 30 dagars Stibor)
TKA (%) -
TER (%) -
Inträdesavgift (%) Ingen
Inträdesgräns (SEK) Ingen
Transaktionskostnader av genomsnittlig 
  fondförmögenhet (%) 0,0
Transaktionskostnader (Kkr) 0
Förvaltningskostnader för engångsinsättning
  av 10 000 kr under ett år (kr) -
Förvaltningskostnader för löpande månads-
  sparande av 100 kr under ett år (kr) -
Omsättningshastighet -
Omsättning via närstående institut (%)
  - Valutaaffärer -
  - Värdepappersaffärer -

SEB Currency Alpha SEK - Lux ack

Fondens placeringsprofi l

Det är svårt att med någon större säkerhet och 
trovärdighet prognostisera valutakurser och makro-
ekonomiska variabler som inflation och tillväxt. Istället 
för att basera vår investeringsprocess på en sådan 
strategi, använder vi historiska mönster och samband 
på de finansiella marknaderna som grund för våra 
kvantitativt baserade investeringsmodeller och strate-
gier. Fondens investeringsprocess är systematisk och 
disciplinerad både när modellerna ger signaler om att 
gå in i och ur positioner. 

Diversifiering är en viktig aspekt och målsättningen är 
att våra modeller och strategier ska vara så lite inbör-
des korrelerade som möjligt och samtidigt avspegla 
merparten av de faktorer som driver valutamarkna-
derna. De viktigaste av dessa är 1) ränteskillnader 
mellan placeringar i olika valutor (så kallad carry), 2) 
riskaptit, vilken allmänt avspeglas i fluktuationerna på 
finansmarknaderna, 3) förväntningar på penningpoli-
tiken i olika länder, 4) kapitalflöden, som bland annat 
kortsiktigt avspeglas i den relativa avkastningen på 
olika tillgångar, 5) prisbeteende, sambandet mellan hur 
valutorna rör sig i olika mönster.

Vår erfarenhet är att ett strukturerat angreppssätt 
är överlägset för att skapa överavkastning på valuta-
marknaden.

Produktblad 2007-12-31

Placeringsinriktning
Fonden är en absolutavkastande 
fond som investerar i olika valu-
tor globalt. Placeringar sker 
främst i de stora valutorna som 
amerikanska, kanadensiska, ny-
zeeländska och australiensiska 
dollar, svenska och norska kronor, 
euro, schweizerfranc, yen och brit-
tiska pund, men också i de mest 
likvida Emerging Markets-valutor-
na, som exempelsvis mexikanska 
peso, polska zloty, turkiska lira 
och brasilianska real.

Förvaltare: Jonas Ahlander
Arbetat i branschen: 11 år

Absolutavkastande fond

Standardavvikelse (%) 
2 år -
5 år -
10 år -

Tracking error (%) -

Riskmått

Finansiella  Andel
Instrument  (%) 

Depfa ACS Bank 3.25% 080415  1,7
Berlin-Hannover Hypobank 3.25% 080521 1,7
Bayer Hypo- Vereinsbank 3.00% 080611 1,7
Hypothekenbank in Essen 4.25% 080425 1,4
Caisse Cent Credit Immob 5.25% 080425 1,2
Sampo 4.984% 080310  1,2
Deutsche Hypothekenbank 4.00% 080214 1,2
Hypo Real Estate Hldg 4.125% 080228 1,2
LB Baden-Wuerttemberg 3.00% 080206 1,2
Nordea 4.63% 100518  1,2

De tio största positionerna

Utveckling     2007

Förmögenhet (Mkr)    717,9  
Andelsvärde (kr)    101,6 
Kursutveckling* (%)    1,6 

*  Kursutvecklingens förändring är beräknad med utdelningen återlagd.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurserna få värdet på fondandelarna att stiga eller falla. Faktablad och Informationsbroschyr med fullständiga fondbestämmelser kan fås enligt ovan.

Vill du ha ytterligare information, köpa, byta eller sälja fondandelar? Besök närmaste SEB-kontor eller ring SEB på 0771-365 365.Du kan också besöka vår webbtjänst www.seb.se/fonder.  

Fondens legala namn är SEB Currency Alpha Fund 
RC (SEK).

Övrig information
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SEB Currency Alpha SEK - Lux ack

Andelsvärdets utveckling (%)

Fonden -- - 1,6

Ackumulerad avkastning (%) 1 år 2 år start

Fondfakta

Startår 2006

Startkurs (SEK) 100,00

Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas

Antal i teamet 8

Öppen för försäkring Nej

Öppen för IPS Nej

Öppen för PPM Nej

Skattekategori Onoterad aktiefond

Bank-på-telefonkod -

Fondbolag SEB Asset Management S.A.

Köp/Sälj Månatligen

Utdelning

Ackumulerande

Kostnader

Förvaltningsavgift (%) 1,75

Resultatbaserad avgift på värdeökningen (%) 20,0 

TKA (%) -

TER (%) -

Inträdesavgift (%) 3,0

Inträdesgräns (SEK) 10 000

Transaktionskostnader (Kkr) 114

Transaktionskostnader av genomsnittlig

  fondförmögenhet (%) 0,0

Förvaltningskostnader för engångsinsättning

  av 10 000 kr under ett år (kr) -

Förvaltningskostnader för löpande månads-

  sparande av 100 kr under ett år (kr) -

Omsättningshastighet -

Omsättning via närstående institut (%)

  - Valutaaffärer 100,0

  - Värdepappersaffärer -

SEB Global Equity Long/Short SEK - Lux ack

Fondens placeringsprofi l

Fondens investeringsfilosofi syftar till att skapa en mycket 

hög riskjusterad avkastning i förhållande till de marknader 

våra förvaltare investerar i. Målsättningen är att uppnå 

detta genom ett urval av de bästa hedgefonderna världen 

över. Investeringfilosofin bygger på vår gemensamma 

erfarenhet från den finansiella industrin och över 10 års 

förvaltning av hedgefond-i-fonder. 

Fondens förvaltare anser att investeringar på aktiemark-

naden erbjuder den bästa långsiktiga risk/avkastnings-

potentialen för hedgefondförvaltare. Det är potentialen 

i denna marknad förvaltaren försöker kapitalisera på. 

Fonden är positionerad för att skydda kapital under 

svåra marknadsförhållanden och generera avkastning när 

marknaden växer. Genom vår branscherfarenhet har vi 

lyckats skapa fundamentala principer för investeringar i 

Lång/Korta aktiestrategier och har därigenom levererat 

bra riskjusterad avkastning över tiden.

Förvaltarurvalet och investeringar sker genom en kvalita-

tiv bottom up process. Processen inkluderar flertalet för-

valtarmöten och en utförlig analys av oberoende referen-

ser, operationella resurser och möjligheten för förvaltaren 

att över tiden skapa avkastning i linje med fastställda 

mål. Viktiga kriterier som fonden måste uppfylla är stark 

etik, tydlig incitamentsstruktur för fondens förvaltare 

och en väldefinierbar styrka i marknaden. Fonden anser 

att framgångsrik hedgefondsförvaltning bygger på skick-

liga förvaltare och de kvalitativt subjektiva faktorerna 

är viktigare är kvantitativt baserade analysmodeller och 

investerar efter dessa principer.

Produktblad 2007-12-31

Placeringsinriktning

Fonden är en Global Lång/Kort 

aktiehedgefond i fond där det pri-

mära fokusområde är förvaltare 

som investerar i utvecklade länder 

(definierat av MSCI) och endast en 

liten del allokeras till utvecklings-

länder. Huvudfokus vid förval-

tarurval är fundamentala bottom 

up stock pickers. Investeringar 

kommer att göras i både väletable-

rade och nystartade fonder.

Förvaltare: Alain de Coster    Arbetat i branschen: 13 år

Finansiella  Andel

Instrument  (%) 

Foxpoint Offshore  6,0

Landsdowne Macro Fund  5,5

Kylin Offshore Fund  5,3

Horseman Global Fund  5,2

Giovine Investment Partners  5,1

ZA International Fund  4,8

Penta Asia Long/Short Fund  4,6

Conatus Capital Overseas  4,6

Tiedemann/Falconer Partners  4,3

Jemekk Long/Short Canada  4,0

De tio största positionerna

Utveckling     2007

Förmögenhet (Mkr)    821,1 

Andelsvärde (kr)    109,3

Kursutveckling* (%)    5,7

*  Kursutvecklingens förändring är beräknad med utdelningen återlagd.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. 

För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurserna få värdet på fondandelarna att stiga eller falla. Fonden är en specialfond registrerad i 

Luxemburg, varför faktablad (Simplifi ed Prospectus) saknas.

Vill du ha ytterligare information, köpa, byta eller sälja fondandelar? Besök närmaste SEB-kontor eller ring SEB på 0771-365 365.

Du kan också besöka vår webbtjänst www.seb.se/fonder.  

Hedge fond i fond

Fondens standardavvikelse (%) 

2 år  -

5 år -

10 år -

Tracking error (%) -

Fondens risk

Fondens legala namn är SEB Global Equity Long/

Short - SEB Absolute. 

Övrig information
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Värdepappersfonder 
87%

Övriga tillgångar och 
skulder netto 13% 

Sektorfördelning (%)

Fonden - - 3,7

Ackumulerad avkastning (%) 1 år 2 år start
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SEB Global Equity Long/Short SEK - Lux ack

Andelsvärdets utveckling (%)

Fondfakta

Startår 
2006

Startkurs (SEK) 
100,00

Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas

Antal i teamet 
5

Fondbolag SEB Asset Management S.A.

Öppen för försäkring 
Ja

Öppen för IPS 
Ja

Öppen för PPM 
Nej

Bank-på-telefonkod 
990

Skattekategori Noterad aktiefond

Fondbolag SEB Asset Management S.A.

Utdelning

Ackumulerande

Kostnader

Förvaltningsavgift (%) 
1,10

Resultatbaserad ersättning 20% på överavkast- 

 ningen (jämförelseränta, 30 dagars Stibor)

TKA (%) 
3,3

TER (%) 
3,2

Inträdesavgift (%) 
Ingen

Inträdesgräns (SEK) 
Ingen

Transaktionskostnader (Kkr) 0,0

Transaktionskostnader av genomsnittlig

  fondförmögenhet (%) 
0,0

Förvaltningskostnader för engångsinsättning

  av 10 000 kr under ett år (kr) 121,1

Förvaltningskostnader för löpande månads-

  sparande av 100 kr under ett år (kr) 9,0

Omsättningshastighet 
- 3,0

Omsättning via närstående institut (%)

  - Valutaaffärer 
100,0

  - Värdepappersaffärer 
-

SEB Asset Selection SEK - Lux ack

Fondens placeringsprofi l

Så länge människor tar investeringsbeslut på de finan-

siella marknaderna finns det goda möjligheter för ratio-

nella investerare att skapa överavkastning.

SEBs Globala förvaltarteam använder en kvantitativ 

investeringsansats. Filosofin bygger på tre pelare: risk-

hantering, analys och fokus.

Riskhantering: En rigorös riskhanteringsprocess är en 

förutsättning för att kunna skapa överavkastning och 

försöka undvika nedgångar i fondens värde. 

Analys: För att ligga steget före på världens kapital-

marknader krävs det mycket kompetenta  människor 

och att de arbetar hårt. Analys är inget annat än en inlär-

ningsprocess, där nyfikenhet och viljan till förbättring är 

lika viktiga egenskaper som en ödmjuk inställning och 

hög ambitionsnivå. I vårt dagliga arbete försöker vi hålla 

dessa ledstjärnor framför ögonen. 

Fokus: Världen är full av intressant information och 

spännande investeringsmöjligheter. Tyvärr räcker 

tiden aldrig till att undersöka alla dessa möjligheter. 

Följaktligen krävs det att man fokuserar på de saker där 

man har en komparativ fördel. Vårt fokus är att fånga 

och förstå världen via siffror snarare än via det skrivna 

ordet eller kontakter med företagsledare. 

Produktblad 2007-12-31

Placeringsinriktning

SEB Asset Selection är en fond som 

siktar på absolut avkastning, d v s att 

få pengar att växa i absoluta tal, sna-

rare än att överträffa ett marknads-

index. Investeringar görs i flera olika 

tillgångsslag (aktier, räntor, valutor 

och råvaror) och på global nivå. Målet 

är att  skapa en hög riskjusterad 

avkastning. Eftersom det inte finns 

några garantier, kan värdet på fonden 

både gå upp och ned över tiden.

Fonden är registrerad under UCITS 

III lagstiftningen och har daglig kurs-

sättning och handel. 

Förvaltningsteamet kommer att an-

vända sig av moderna investerings-

tekniker, såsom användandet av deri-

vat, för att öka avkastningen, minska 

transaktionskostnader och/eller skyd-

da portföljen mot vissa risker.

Förvaltare: Hans-Olov Bornemann

Arbetat i branschen: 17 år

Blandfond, högre risk

Standardavvikelse (%) 

2 år 
-

5 år 
-

10 år 
-

Tracking error (%) -

Riskmått

Finansiella  Andel

Instrument  (%) 

Japan Bond 10 Year  40,7

UK Long Gilt Liffe 10 Year  23,7

US Long Bond CBT 5 Year  21,8

Euro Bobl Eurex 5 Year  17,1

US Long Bond CBT 10 Year  16,0

Statsskuldväxlar ffd 080319  13,6

Statsskuldväxlar ffd 080618  13,3

Nordea Hypotek 5518  11,5

Statsskuldväxlar ffd 080220  11,3

Stadshypotek 1567  11,1

De tio största positionerna

Utveckling    2007 2006

Förmögenhet (Mkr)   3 499,4 227,5 

Andelsvärde (kr)   113,2 103,9 

Kursutveckling* (%)   9,0 --

*  Kursutvecklingens förändring är beräknad med utdelningen återlagd.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. 

För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurserna få värdet på fondandelarna att stiga eller falla. Faktablad och Informationsbroschyr med 

fullständiga fondbestämmelser kan fås enligt ovan.

Vill du ha ytterligare information, köpa, byta eller sälja fondandelar? Besök närmaste SEB-kontor eller ring SEB på 0771-365 365.

Du kan också besöka vår webbtjänst www.seb.se/fonder.  
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Andelsvärdets utveckling (%)

Fondens legala namn är SEB Asset Selection Fund 

C (SEK). 

Övrig information
Fonden 
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Många kundaktiviteter under 2007

SEB:s engagemang bland 
entreprenörer

Under 2007 startades drygt 40 000 nya företag. För 
SEB är det viktigt att tidigt knyta kontakt med dessa 
entreprenörer och vara med dem under hela resan 
från det att företaget startar. Med ett starkt varumär-
ke i entreprenörsvärlden kan SEB locka till sig nya 
kunder och affärer. SEB är medarrangör av ett flertal 
eve nemang, både rikstäckande och lokala, för entre-
prenörer som befinner sig i olika skeden i livscykeln. 

SEB är bland annat sponsor av Entrepreneur of the 
Year som är en av världens främsta ut  märkelser för 
entreprenörer. Vinnare i den svenska finalen 2007 
var Laurent Leksell, grundare av och huvud ägare i 
Elekta, som varit kund i SEB sedan starten 1972.

Kundaktiviteter under året

Under 2007 ökade vi tempot i kontakterna med våra befintliga kunder – och 
 satsade samtidigt ytterligare på att nå nya kundgrupper. Aktiviteterna omfattar 
allt från makroekonomiska seminarier och särskilda program kring entreprenör-
skap till sport- och kulturevenemang med inbjudna  kunder och sparfestivaler.

Solheim Cup
SEB sponsrade Solheim Cup i Halmstad när tävlingen mellan världens bästa kvinnliga  
golf spelare från Europa och USa ägde rum. SEB hade en partnerlounge och bankbussar  
på plats och totalt besökte drygt 2 000 kunder SEB under tävlingsdagarna. Dessutom deltog  
över 100 kunder i ett seminarium som handlade om framtidens kommunikation, nya medier  
och sponsring.

SEB:s bankkoncept i Ukraina
I Ukraina körde SEB en kampanj på temat ”Uppfanns i 
Sverige, fungerar i Ukraina” – bland annat i form av 
reklam för billån.

       Svenska symboler i Tyskland
Under våren lanserade SEB i Tysk-

land sin största marknads-
föringskampanj på flera 

år. Kampanjen 
erbjöd attraktiva 
räntor på spar-
konton och  

syftade till att öka SEB:s 
mark  nadsandel och locka fler 

 kunder. Aktiviteterna nådde sin 
höjdpunkt i juni när banken 
arrangerade traditionellt mid-
sommarfirande. För att ytterli-

gare stärka kopplingen till Sverige 
användes den svenska älgen som emblem.
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Kundaktiviteter under året

Framgångsrik sparfestival
Under en höstvecka genom fördes en sparfestival på 
bankkontoren runt om i Sverige. Syftet med festiva-
len var att möta kunder på gator och torg och visa 
upp SEB:s stora utbud vad gäller sparande produkter. 
Under veckan sålde kontorspersonalen tillsammans 
med bankens högsta ledning 32 procent fler spar-
produkter än normalt. Kampanjen syntes även i  
TV och tidningar och kontoren smyckades i extra 
mycket grönt.

Ett eget kort för alla
SEB var först i Norge och Sverige att lansera 
ett presentkort anslutet till MasterCard. 
Present kortet laddas med en given summa 
pengar och kan sedan användas i hela världen. 
Kunden kan välja sin egen design på kortet. 
Hittills har cirka 3 000 kort sålts. 

I Litauen och Estland var SEB först med att 
lansera egen design på betalkort anslutet till 
VISA. I Sverige lanserades egendesignade 
betalkort till Maestro under 2007. Hittills har 
cirka 1 500 egendesignade kort sålts.

Nytt representantkontor i Indien
I början av 2008 öppnade SEB ett rep re sen-
tantkontor i New Delhi i Indien för att där stötta 
sina kunder och stärka sin position som bästa 
nordiska bank för internationella affärer. 
Kontoret hanterar affärstransaktioner mellan 
SEB:s större marknader och Indien, servar 
lokala kunder och ökar SEB:s kompetens av -
seende kunders verksamheter och behov i 
Indien. 

SEB värd för Globe Forum
I april stod SEB värd för Globe Forum i Stock holm. 
Globe Forum är ett nätverk som iden ti fierar trender 
och diskuterar bär  kraftiga och framgångsrika affärer 
mellan Europa och de globala ledande tillväxt mark-
naderna Indien, Kina och östra Europa. Forumet, som 
besöktes av hundratals inter nationella företagsledare 
och politiker, syftar till att belysa de utmaningar och 
möjligheter som företagen ställs inför när de ska 
göra affärer i dessa snabbväxande regioner.

Match Cup Sweden
I juli sponsrade SEB 
match Cup Sweden på 
marstrand. tävlingen som 
är en fan tas tisk plattform 
för kund aktivi teter och en 
stor folkfest i Västsverige 
besöktes av 70 000 
personer. Evene manget 
erbjöd SEB möjlighet  
att informera om sina 
produkter och stärka  
relationen till kunderna  
på ett opretentiöst sätt.
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SEB – en ledande företagsbank

 ”SEB – ett stöd i alla lägen”

Scania tar ut SEB på testbanan

SEB har i decennier tillhört Scanias priorite- 
rade banker. Idag sträcker sig relationen över 
närmare tio länder och tjänsterna som levereras 
till Scania är minst lika många. I egenskap av ett 
exportorienterat företag har Scania över åren 
etablerat sig på många marknader. Och SEB har 
följt med. Banken har bland annat hjälpt till 
med cash management-lösningar och koncern-
konton samt valutahantering och kontostruk-
turer i olika länder.

– Eftersom SEB har följt med stora svenska 
företag ut i världen, trots att banken inte alltid 
har kontor i de olika länderna, är den idag en 
ytterst kompetent affärspartner inom områden 
som cash management och valutahantering, 
säger Scanias finanschef Jan Ytterberg. 

SEB har också hjälpt till med allt från att ge 
kredit och arrangera finansiering på kapital-
marknaden för Scanias expansion till att bistå 
vid utdelningar och inlösenprogram. Och när 
lastbilstillverkaren nu satsar i nya länder som 
Ukraina är det förstås positivt att även SEB 
växer kraftigt i samma region.

– SEB har genom sin bredd blivit en naturlig 
partner för oss. Banken finns med i diskussio-
nerna nästan oavsett vad vi behöver hjälp med, 
konstaterar Jan Ytterberg. 

Scania är ett företag som fokuserar på meto-
der och processer samt arbetar med ständiga 
förbättringar för att höja sin effektivitet. Därför 
har också rörelsekapitalet hållits nere trots före-
tagets expansion. En följd av arbetet med att 
effektivisera logistiken och därigenom minska 
Scanias kapitalbindning var att SEB förra hösten 

fick uppdraget att skräddarsy en helt ny lösning 
där banken går in och finansierar Scanias 
många leverantörer.

– Med produkten Supply Chain Financing 
finansierar SEB våra underleverantörer när vi 
har godkänt den underliggande varuleveransen 
och därmed betalningen av fakturan. Vår 
utgångspunkt i arbetet med att minska kapital-
bindningen har varit att alla parter ska gynnas 
när vi ändrar leverantörsrutiner, berättar 
Scanias Treasury-chef Jan Bergman om upplägget.

För SEB har projektet varit en utmaning. 
Banken har anpassat sin befintliga lösning 
exempelvis genom att länka samman delar av 
funktionaliteten för cash management och 
informationslogistik. En brygga till Scanias  
system ger SEB tillgång till de fakturor, i form 
av informationsfiler, som leverantörerna har 
skickat till Scania. 

– Vi har lyssnat på Scania och levererat efter 
behovet. För att klara av den här utmaningen 
har vi samarbetat över tre affärsområden i ban-
ken. På så sätt är det här ett projekt som verkli-
gen visar hur vi faktiskt presterar när vi är som 
bäst, säger kundansvarige David Teare på SEB.

För närvarande genomförs ett pilotprojekt 
med ett antal leverantörer, som successivt kom-
mer att bli fler, i takt med att upplägget funge-
rar. Scania är nöjd såväl med den nya rutinen 
som med sin bank.

– Vi känner att SEB ställer upp i vått och 
torrt. Banken har helt enkelt en vilja att stödja 
Scania genom såväl rådgivning som finansie-
ring. Det är det som kallas relationsbank,  
konstaterar Jan Ytterberg.

SEB:s breda tjänsteleverans  
till Scania omfattar:
■		Kapitalmarknadstjänster
■		 Cash management
■		 Valutahandel
■	 Ränteriskhantering
■	 Trade finance
■	 Corporate finance
■		 Leasing
■		 Supply chain finance            
■		Försäkringar och pensionslösningar

Scania har sedan många år en nära affärsrelation med SEB. Under 2007  
utökades samarbetet när lastbilstillverkaren ville ha en lösning för sin leveran-
törsfinansiering. Samarbetet är ett praktexempel på hur Scanias hårda krav 
får banken att utveckla sitt eget erbjudande.

David Teare (SEB), Lisa Lindstedt (Scania), Niklas 
Callerström (SEB) och Niclas Osmund (SEB) ingår i  
projektgruppen som i nära samarbete har utformat 
den nya finansieringslösningen som syftar till att  
underlätta Scanias vardag.
 
Jan Bergman (t. v) är Treasury-chef på Scania och 
Jan Ytterberg är finanschef. De är de ytterst ansvariga 
beställarna.
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SEB – en ledande företagsbank
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SEB – en ledande företagsbank

Metals & Powders – SEB med från första början 

Ett decennium av utveckling

1997 köpte Thomas Klier företaget Metals & 
Powders i Trollhättan. Han tog då över en ned-
körd produktionsanläggning med en omsätt-
ning på omkring fem miljoner kronor. Idag –  
tio år senare – basar Thomas Klier över en 
välrenommerad tillverkare av metallpulver  
som omsätter 400 miljoner kronor per år och   
exporterar till kunder inom svetsindustrin i  
drygt 40 länder.

SEB och kundkontakten Magnus Nilsson har 
funnits med från första början. Banken hjälpte 
till vid köpet av företaget och har sedan dess 
varit Metals & Powders husbank och rådgivare. 
Företaget har idag allt från valutakonton till för-
säkringar och trading- och kapitalmarknads-

tjänster. Sedan förra året in går finansiell rådgiv-
ning och förvaltning i åtagandet. Över åren har 
relationen fördjupats så till den grad att när 
Thomas Klier flyttade sitt  företag från Troll-
hättan till hembygden Eks härad valde han att 
hålla fast vid Magnus Nils son och SEB. Likaså 
förblev Magnus Nilsson kundansvarig trots att 
han flyttade till SEB:s kontor i Åmål. 

– Vi har lärt känna varandra och har en rela-
tion som bygger på ömsesidig lojalitet och tillit. 
Magnus och SEB förstår vår vardag. Därför kan 
de reagera snabbt och kommer ofta med förslag 
som underlättar vårt arbete, säger Thomas 
Klier och fortsätter:

– Jag vill vara där jag känner mig hemma. 

Det gäller inte bara Ekshärad, utan även min 
relation med SEB.

Magnus Nilsson håller med om vikten av att 
känna kunden för att kunna ligga steget före i de 
lösningar som banken föreslår. Men han betonar 
även att det krävs en fungerande apparat bakom 
för att ge kunden den bästa möjliga servicen. 

– Det måste fungera både tekniskt och rela-
tionsmässigt. Det är vi duktiga på inom SEB och 
vi har definitivt lyckats i det här fallet, säger han. 

Trots den hisnande tillväxten de första tio åren 
fortsätter Metals & Powders att växa, närmast 
genom utbyggnad av produktionskapaciteten 
med 25 procent för att kunna möta den ökande 
efterfrågan. Förutom att tillväxtraketen firar sitt 
tioårsjubileum har Thomas Klier i år också till-
delats ett andrapris i entreprenörs-VM, World 
Entrepreneur of the Year, i Monte Carlo med 39 
deltagare från lika många länder. 2006 tog han 
hem titeln Entrepreneur of the Year i Sverige.

Tio händelserika år har gått sedan Thomas Klier tog över metallpulver-
tillverkaren Metals & Powders. Relationen med SEB har varat lika länge.  
”Vi känner varandra väl vid det här laget”, säger Thomas Klier.

Magnus Nilsson (SEB) och Thomas Klier har en nära affärs-
relation. Trots att de idag verkar på var sin ort.
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SEB – en ledande företagsbank

SEB – lokal partner med resurser

Ovärderliga råd i en komplicerad affär 

Det var i maj 2007 som Nasdaq lade bud på 
OMX och det tog nio månader innan den något 
ovanliga affären var i hamn. Förvärvsprocessen 
involverade många intressegrupper samtidigt 
som även andra aktörer, däribland Dubaibörsen, 
visade sig vara intresserade av OMX. 

– Det har krävt mer taktiska överväganden 
och råd av oss innan och efter Nasdaq och 
Dubai börs en nådde en överenskommelse. 
Arbetet har därför varit omfattande från det för-
sta budet till överenskommelse och avslutad 
affär, berättar SEB En skilda Corporate Finances 
chef John Abrahamson.

SEB Enskilda var en av två finansiella rådgiva-
re till Nasdaq. Bankens Corporate Finance-avdel-
ning koordinerade budprocessen och arbetade 
med de taktiska och tekniska aspekterna kring 
budet, som dessutom förändrades under resans 
gång. Uppgiften innebar också att förhandla en 
struktur och villkor i erbjudandet som var attrak-
tiva för aktieägarna och andra intressenter. 

– Eftersom SEB anses vara en av de allra 

bästa aktörerna i den nordiska regionen, har 
stora resurser och dessutom är en fullservice-
bank valde vi dem, säger Adena Friedman.

Det unika med affären var alltså att den – för-
utom aktieägarna – berörde flera bransch- och 
intresseorganisationer. Vissa uttryckte oro för 
huruvida affären med nya amerikanska ägare 
skulle påverka regelverket på börsen och den 
svenska kapitalmarknaden – och om budet 
skulle få effekt på Stockholm som finansiell 
handelsplats. I takt med att processen utveck-
lades blev därför en partner med stark lokal 
 förankring och brett kontaktnät allt viktigare. 

– Vi har utöver den sedvanliga rådgivningen 
kring bud- och förvärvsprocessen varit länken 
mellan Nasdaq och intressenterna. Vi har fångat 
upp frågor och underlättat dialogen mellan par-
terna för att tillgodose informationsbehovet. 
Våra nära relationer med beslutsfattare i Sverige 
och på övriga nordiska marknader har varit 
avgörande i detta arbete. Det har varit viktigt 
att alla parter kan fatta beslut utifrån fullständig 

information och förstår konsekvenserna av 
besluten, säger John Abrahamson. 

Adena Friedman är imponerad av och nöjd 
med sina lokala rådgivare.

– SEB Enskilda har varit ovärderliga och gett 
oss stöd i alla avseenden. Vi har insett hur nöd-
vändigt det kan vara med en lokal partner som 
förstår marknaden, politiken och kulturen. 
Särskilt i det här fallet då Sverige har en så  
stark finansplats. SEB Enskilda med John 
Abrahamson i spetsen var med från början till 
slut, konstaterar Adena Friedman. 

I februari 2008 slutfördes affären och OMX 
blev en del av Nasdaq. Samtidigt var en ny rela-
tion etablerad mellan SEB Enskilda och Nasdaq. 
Adena Friedman ser möjligheter för framtida 
samarbeten. 

– När det blir dags igen är SEB Enskilda de 
första vi kontaktar, avslutar hon.

Så bildades Nasdaq OMX Group:
Borse Dubai och Nasdaq fick gemensam kontroll 
över OMX. Affären genomfördes i två steg: 
Dubaibörsen köpte först OMX och förde sedan 
över aktierna till Nasdaq mot en ägarandel på 
19,99 procent i ett sammanslaget Nasdaq och 
OMX.  

I februari 2008 blev den nordiska börsoperatören OMX en del av amerikanska 
Nasdaq. ”SEB’s medverkan var en viktig framgångsfaktor vid förvärvet. Vi har 
till fullo insett vikten av att ha en partner med kunskap om den lokala markna-
den”, säger Adena Friedman, Nasdaqs strategichef. 

Nasdaqs strategichef Adena Friedman kan blicka 
tillbaka på en komplex men framgångsrik förvärvs-
process. SEB Enskildas lokala förankring visade sig 
bli en viktig del i köpet av OMX.
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1994 började Mats Bruér sälja belysningsarma-
turer för både inom- och utomhusbruk. Redan 
efter två år omsatte företaget, som fick namnet 
Flux, närmare 10 miljoner kronor. Under några 
av de efterföljande åren var Flux ett Gasell-
företag och tillhörde således de verkliga snabb-
växarna i Sverige. Idag ökar omsättningen med 
omkring 20 procent årligen, trots pågående 
expansionsinvesteringar.

Redan från första början var SEB med som 
partner och har skött utbetalningar, löner och 

leverantörsbetalningar åt Flux. SEB har också 
stått för sjukförsäkringen Trygg Liv Extra.

Riktigt nära varandra kom Flux och banken 
förra året när ljustillverkaren bestämde sig för 
ett strategiskt köp av Smedmarks, som speciali-
serar sig på minimalistiska armaturer för lysrör.

– Förvärvet gav stora samordningsvinster, 
eftersom vi fick en redan existerande produk-
tionsenhet och mer lageryta. Dessutom har 
Smedmarks ett starkt varumärke inom sitt seg-
ment, sammanfattar Mats Bruér fördelarna.

SEB gav Flux en ökad checkkredit för köpet som 
krävde stora investeringar och Smedmarks flö-
desaffär flyttades till banken. Förvärvet var 
också startskottet för nyttjandet av nya bank-
tjänster som syftar till att underlätta vardagen 
för Flux, både idag och i sin framtida expansion. 
Till exempel har bolaget numera en fakture-
ringslösning i form av fakturabelåning. Det 
ökar rörelselikviditeten, vilket är särskilt bra 
eftersom Flux växer så snabbt. 

– Den idén pratade Mats och jag om när vi i 
höstas träffades i samband med en kundaktivi-
tet, säger Stefan Månsson, kundansvarig på SEB.

För närvarande tittar parterna på möjligheter 
att hantera valutakursförändringar, eftersom 
Flux huvudsakligen köper i euro och säljer i 
svenska kronor. Även inköpen i dollar har ökat 
påtagligt till följd av att Flux i allt högre omfatt-
ning köper komponenter i Kina för att kunna 
möta den hårdnande konkurrensen. 

Flux – förvärv satte fart på bankrelationen

Lysande affärer

SEB – en ledande företagsbank

En god och stillsam bankrelation hettade till förra året när belysningsleve-
rantören Flux köpte branschkollegan Smedmarks. SEB var samtalspartner, 
rådgivare – och finansiär när förvärvet genomfördes. ”Vi är nu inne i en 
andra tillväxtfas med många aktiviteter på dagordningen”, säger Flux VD 
och grundare Mats Bruér.
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SEB – en ledande företagsbank

Därtill planeras försäkringslösningar för de 
idag 50 anställda. 

I takt med att antalet tjänster har ökat har 
också kontakten parterna emellan blivit tätare. 

– Mats brukar informera mig i förväg om hur 
det går för bolaget, så att vi kan hålla oss upp-
daterade om verksamheten. När Flux växer vill 
vi naturligtvis finnas med som stöd och vara 
snabba med besked och lösningar som passar 
just dem, säger Stefan Månsson.

Mats Bruér ser också positivt på den allt  
närmare relationen. 

– SEB är mån om att vi känner till hur vi i 
vardagen kan få bättre ekonomiska flöden och 
tidsbesparingar. Banken är helt enkelt ett boll-
plank för oss i olika frågor och bjuder med 
jämna mellanrum in till möten. Ofta med en 
specialist inom området som mötet avser, 
be rättar Mats Bruér.

SEB storsatsar på Enkla firman

Väg till en enklare vardag 

I oktober förra året inledde SEB en stor sats-
ning på den växande gruppen av småföretaga-
re och framför allt enskilda näringsidkare.  
För att erbjuda en lösning som passar denna 
kundgrupps behov samlade banken – med 
utgångspunkt i Internetkontoret privat – bas-
produkter som checkkonto, bankgironummer 
och kort och kompletterade med en särskild 
funktion för den enskilda firman. Så tillkom 
Enkla firman. Ett liknande erbjudande finns 
även i Estland.

– Vi har haft just enkelhet som ledord i 
utformandet av tjänsten. Det behövs inte 
många och avancerade tjänster, utan det räcker 
med några basprodukter och en möjlighet att 
kunna hålla isär firman från det privata kontot. 
Det gör Enkla firman till ett prisvärt alternativ, 
samtidigt som det underlättar ur bokförings-
synpunkt, säger Åse Bogren.

I konceptet ingår även att banken en gång 
per år bjuder in den enskilda näringsidkaren 
till genomgång och rådgivning.

Malena Enget driver sedan tre år ett event- och 
kommunikationsföretag. Hon hade bestämt sig 
för att bli kund hos banken och fick i samband 
med övergången ett erbjudande om Enkla fir-
man. 

– Jag tyckte det lät bra och såg genast förde-
larna! Det blir annars lätt rörigt när två olika 
ekonomier blandas ihop på samma konto. För 
min del blev övergången till SEB därför än mer 
självklar. Enkla firman gör det enkelt och smi-
digt, eftersom jag vet vad som är vad, säger 
Malena Enget som redan har hunnit bekanta sig 
en tid med både banken och det nya konceptet. 

För SEB ger Enkla firman samtidigt en bättre 
uppfattning om vilka privatpersoner som även 
är egenföretagare. Det förbättrar möjligheterna 
för banken att ge råd kring viktiga frågor för 
småföretagare, såsom försäkringslösningar.

– Konceptet har blivit väl mottaget och vi 
märker att det finns ett stort intresse för den här 
typen av lösningar. Nyckeln är att se till helheten 
kring de här företagen, konstaterar Åse Bogren. 

Allt samlat på ett ställe. Under året lanserade SEB konceptet Enkla firman.  
”Vi vill underlätta vardagen för dem som har både firmans affärer och privata 
pengar på samma konto”, säger rådgivaren Åse Bogren. Malena Enget är  
en av de egenföretagare som såg fördelarna med erbjudandet.

Mats Bruér, VD, tog hjälp av SEB när Flux köpte Smedmarks
(Mats i Filippa K´s ljussatta butik på Östermalm i Stockholm).
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SEB – en ledande företagsbank

Vårt erbjudande till företag och institutioner

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.

Enkla firman
Enkla firman är en helhetslösning för personer 
som driver enskild firma. I tjänsten ingår bland 
annat Internetkontoret privat, bankgiro, betalser-
vice 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 
mindre företag att låna pengar, från 30 000 
 kronor upp till 300 000 kronor. Ansökan görs 
via internet, telefon eller kontor och lånebesked 
utlovas inom 24 timmar. Låneformen kan vara 
antingen en checkkredit eller ett lån.

Kapitalförvaltning
Företagsanpassad kapitalförvaltning är en 
skräddarsydd tjänst som riktar sig till företag 
och finansiella institutioner. Kapitalförvaltningen 
erbjuder behovsanpassad diskretionär och råd-
givande förmögenhetsförvaltning. Placerings-
horisonten bör vara minst ett år. Vår ambition  
är att ge bästa möjliga avkastning i förhållande 
till den risk kunden väljer.

711

669

615

07

06

05

Institutionell kapitalförvaltning
Miljarder kronor

SEB är rådgivare till 2 500 stora före-
tag och institutioner baserade främst i 
Norden och Tyskland. SEB:s 400 000 
mindre och medel stora företagskun-
der 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 kunderna tillgång 
till ett stort antal tjänster som riktar 
sig mer specifikt till mindre företag – 
och företagare.

Löneadministration
SEB erbjuder enkla och smidiga lösningar för 
företagens löneutbetalningar inklusive bevak-
ning av förfallodag etc.

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

Försäkring
Genom att erbjuda försäkringslösningar och till-
hörande tjänster på flera marknader såsom 
Norden, Baltikum och Tyskland kan SEB tillfreds-
ställa företagens behov när det gäller exempelvis 
tjänstepensioner och förmåner till anställda. SEB 
erbjuder även försäkringslösningar för att företa-
gen ska kunna minska sjukfrånvaron och reduce-
ra kostnader som är förenade med den. En 
annan tjänst är administration av pensionsstift-
elser, där SEB är ledande på den svenska och  
de baltiska marknaderna.

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, och lika tryggt som ett 
vanligt bankkontor. Här finns även företagsråd-
givare tillgängliga på telefon.

Finansiering Betalningar

Valuta- och 
värdepappers- 

handel

RådgivningFörsäkring

Cash
management

Värdepappers- 
förvaring

Corporate 
finance

OCR
#1002345600#
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SEB – en ledande företagsbank

Förvaring av värdepapper 
SEB är den ledande depåbanken i Norden och 
Baltikum. SEB förser 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 teringsbeslut. SEB har av tidskriften Global 
Custodian topprankats som depåbank i Danmark, 
Finland, Norge och Sverige.

Finansiering
SEB förser företag med finansiering genom oli-
ka produkter, till exempel checkkredit, lån, kre-
dit- & betalkort, factoring, exportfinansiering 
och garantier. Efter att ha analyserat företa-
gets behov ger vi förslag på vilka olika produk-
ter som bäst passar sett till nuläge och 
företagets utvecklingsplan.

Cash management 
SEB kan hjälpa kunderna att utveckla och effek-
tivisera sina likviditetsprocesser med målet att 
sänka kundernas kostnader. I vårt erbjudande 
ingår allt från betalningar och konton till avance-
rad 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 utnämnd som Bästa 
bank på cash management i Norden och 
Baltikum av Euromoney.  

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

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 genom-
föra affären. 

Corporate finance
SEB erbjuder en omfattande rådgivningsverk-
samhet kopplad till företagsförvärv, försäljning-
ar och fusioner samt aktieemissions- och 
noteringsverksamhet. 

Rådgivning och finansiering  
inom fastighetssektorn
Fastighetsmarknaden växer och blir allt mer 
internationell. Specialiseringen inom branschen 
tilltar, vilket ökar efterfrågan på sofistikerade 
och skräddarsydda bank-, rådgivnings- och 
finansieringstjänster. 2007 erhöll SEB topp-
betyg för sina tjänster inom fastighetssektorn  
i både Norden, Baltikum och globalt. 

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

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 valutaverk-
samhet – samt tillhörande analys – på ett och 
samma ställe i koncernen. Två tredje delar av 
valutatransaktionerna hanteras elektroniskt. 
2007 utsågs SEB till bästa bank för handel med 
skandinaviska valutor av FX Week Best Bank 
Awards. SEB är ledande inom börshandeln i 
Norden.

”Best at Cash Management”
Euromoney

”Bäst på Corporate finance i 
Norden”

Prospera

”Rated best sub-custodian in all 
Nordic Countries and European 
Leader”
  Global Custodian
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Den första tiden i sitt nya hemland tillbringade 
Ignacio Guevara med att lära sig svenska, men 
snart hade han också påbörjat ingenjörstudier. 
För att finansiera studierna arbetade han som 
busschaufför på SL andra halvan av 70-talet. 

– Det blev framför allt nätter, eftersom jag plug-

gade mikroelektronik på dagarna, minns han. 
Med det svenska språket och en magisterexa-

men i bagaget fick han jobb på Ericsson. Sedan 
dess har yrkeslivet gått av bara farten. Efter 13 
år i Sverige tog Ericsson honom utomlands, 
men det var först 1991 han återvände till 

Santiago. Nu som chef för Ericsson i Chile. Där 
bor han än idag och driver en framgångsrik 
familjeägd företagsgrupp med verksamheter 
inom telekommunikation, transport, fruktex-
port samt en ingenjörsfirma. 

– Ett av mina företag heter faktiskt SL, som 
står för Santiago Lokaltrafik. Vi har 65 bussar 
som trafikerar södra delen av staden, berättar 
Ignacio med inlevelse.

SL är bara en av Ignacios flera kopplingar till 
Sverige. En annan koppling är den långa relatio-
nen med SEB. Ignacio blev kund hos banken i 
början av 80-talet när han började arbeta på 
Ericsson. Därefter var han en så kallad ”non 
resident”-kund innan han hamnade hos Private 
Banking och avdelningen Special Clients. Sedan 
2003 är Ia Stenmark Bernander kontakten på 
SEB och ansvarar för diskretionär förvaltning av 
Ignacios portfölj. De träffas ungefär fyra gånger 
per år och håller däremellan kontakt via e-post. 

– Ia sköter det löpande, ger råd och med 
jämna mellanrum stämmer vi av. Förvaltningen 
riktar in sig på svenska värdepapper. Jag har 
fullt förtroende för Ia och banken, som hjälper 
till att trygga min pension, konstaterar Ignacio.

Ia Stenmark Bernander känner hela familjen 
Guevara och trycker också på vikten av den 
personliga relationen.

Ignacio Guevara – SEB viktig länk till det andra hemlandet 

Sverige i mitt hjärta
1974 kom ignacio Guevara som flykting från Chile till Sverige. idag är han till- 
baka i Santiago och äger flera familjeföretag. Men fortfarande har han många 
kopplingar till Sverige. En av dem är den nära affärsrelationen med SEB.

ignacio i SL-uniform på 70-talet; framför sitt bussbolag ”SL” i Santiago, Chile; samt i rollen som avocadoodlare. 

 Privatpersoner – rådgivning i centrum
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Privatpersoner – rådgivning i centrum

SEB öppnar nytt kontor – ett till steg närmare kunden 

Mitt i sommaridyllen

– Den är viktig i hela SEB:s affärsidé. En ut-
gångspunkt för oss är att förstå varje kunds 
olikheter och bygga relationen utifrån det. När 
det fungerar, som det gör med Ignacio, är det 
oerhört givande. Och visst är det hedrande att 
höra honom säga att han har förtroende för oss, 
säger Ia.

Numera är Ignacio i Sverige ungefär en gång 
i månaden. 

– Jag har nyligen blivit ordförande för svensk-
chilenska handelskammaren, vilket tar mig hit 
oftare. Däremot brukar mina besök vara korta, 
så jag hinner inte ens alltid träffa mina vänner. 

En sak brukar han dock se till att hinna med: 
att äta kanelbullar.

– Jag älskar kanelbullar. Jag tror att det hand-
lar om den sociala gemenskapen som de faktiskt 
ofta för med sig. Jag saknar också naturen och 
skogspromenader, konstaterar han och fortsätter: 

– Jag har Sverige att tacka för mycket. Här 
har jag fått min frihet, träffat min fru och skaffat 
barn, utbildat mig och påbörjat mitt yrkesliv. 
Och så lärde Sverige mig att vara organiserad 
och att hålla tider. Det har faktiskt hjälpt mig 
mycket i livet, skrattar Ignacio Guevara.

ignacio Guevara och ia Stenmark Bernander från SEB träf-
fas vid Slussen i Stockholm. Alldeles intill ligger sluthåll-
platsen för de SL-bussar som ignacio körde på 70-talet.

Tanum är en kommun på 12 300 invånare som 
ligger 15 mil norr om Göteborg. Livet vid 
Västkusten med sommarorter som Fjällbacka 
och Grebbestad lockar många turister och 
under sommarmånaderna mer än femdubblas 
ortens befolkning. Allt fler väljer också att 
bosätta sig permanent i kommunen.

Det gör även SEB. Med bankens etablering 
bryts ett mångårigt bankmonopol i Tanums 
kommun. Reaktionerna från privatpersoner 
och företag har varit många och positiva.

– Vi eftersträvar ständigt en större lokal när-
varo för att finnas nära kunderna. SEB har haft 
kontor i varje kommun i Bohuslän, förutom 
just Tanum. Nu har vi en heltäckande närvaro i 
den här regionen, säger Katarina Hugosson, 
som är en av kontorets fyra medarbetare.

Katarina Hugosson är också kundansvarig 
för paret Helen Simonsson och Henrik Anders-
son, som i höstas blev kunder hos banken. 
Paret vände sig till banken för att söka finan-
siering till sitt nyinköpta fritidshus strax utan-
för Tanum. De såg fördelarna med SEB:s lokala 
närvaro i hela regionen – det är en bank de kan 

vara nära även om de en dag väljer att flytta.
– Katarina gav ett mycket bra bemötande 

och hjälpte oss att hitta en fungerande lösning. 
Det fällde avgörandet för oss, berättar Helen 
Simonsson och fortsätter:

– Jag har haft några funderingar sedan dess 
och vi har alltid fått snabba och tydliga svar. 
Framför allt har jag verkligen insett vikten av 
service – egentligen oavsett vad jag som kund 
behöver hjälp med, reflekterar Helen.

Förutom bolån har Helen och Henrik idag 
sina sparkonton, kort- och betalservice, 
Internetbank och pensionssparande hos SEB.

För de nya ägarna går nu helger och semes-
trar åt till att renovera fritidshuset och sätta 
sin egen prägel på det. För lokalkontoret i 
Tanumshede går tiden åt till att säkra en god 
kundtillströmning.

– Med vår kompetens, service och vårt 
internationella nätverk är jag övertygad om 
att vi blir en självklar del av Tanum, säger 
Katarina Hugosson.

Efter flera års etableringsplaner var tiden så äntligen kommen för SEB:s lokal-
kontor att slå upp portarna. i april invigdes det nya kontoret i tanumshede  
på västkusten. Helen Simonsson är en av de nya kunderna som välkomnar 
banken till orten.

”Med katarina Hugosson och gänget på SEB känner jag mig trygg och kan fokusera på det nya fritidshuset”, säger  kunden 
Helen Simonsson (till vänster).
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Familjen Volkov – samlar privata och företagsaffärer hos SEB 

Service i båda riktningarna

Privatpersoner – rådgivning i centrum

Andrejs Volkov har en något annorlunda relation 
med SEB. Som chef och styrelsemedlem för ett 
mindre företag med 20 anställda som säljer och 
underhåller uttagsautomater har han banken som 
kund. Själv var han länge privat- och företags-
kund hos en annan bank innan han och frun 
Aleksandra för drygt ett år sedan bestämde sig 
för att bygga nytt hus till familjen.

 – Jag fick upp ögonen för SEB när jag fick ett 
bättre erbjudande om bolån än från min dåvaran-
de bank. Men det var för SEB:s goda service och 
positiva attityd jag föll. Här kände jag mig priori-
terad, vilket jag värdesätter högt, berättar Andrejs 
Volkov.

Sedan relationen inleddes har Andrejs Volkov 
successivt börjat utnyttja fler av bankens tjänster. 
Idag är han helkund med konton, Internetbank, 
SMS-bank, kort, livförsäkring och pensionsfon-
der. Näst i tur på dagordningen står att lägga upp 
sparande inför framtiden till familjens två barn.

– Jag tycker att SEB, vid sidan av dess flexibili-
tet, har bra tjänster överlag, sammanfattar han.

Men relationen har alltså inte bara uppstått 
och vuxit på privatsidan. Andrejs Volkov har 
även flyttat sitt företags affärer till SEB och han 
använder bland annat banken för löneutbetal-
ningar, leasingtjänster och livförsäkringar till  
sina anställda.

– Att samma bank kan sköta både mina privata 
och mitt företags affärer gör det avsevärt enklare. 
Jag skulle säga att det är en förutsättning för mig. 
Eftersom alla mina anställda idag till exempel har 
konton och betalkort hos SEB går det snabbt och 
enkelt att göra löneutbetalningar, förklarar han.

Sandra Jansone, SEB:s kundkontakt, lyfter 
fram samma aspekt:

– Andrejs Volkov representerar precis den 
typen av kund vi är särskilt bra på att ta hand om: 
en privatperson som driver ett mindre företag 
och där vi sköter båda ekonomierna.

Och så framhåller Andrejs Volkov ytterligare 
en fördel med just SEB:

– Vi som servar uttagsautomater vet också att 
det ofta finns en SEB-automat i närheten var man 
än befinner sig. Det är bra, tycker både jag och 
mina anställda.

Familjen volkov lämnade sin gamla bank för drygt ett år sedan för att istället 
bli kund hos SEB:s kontor i riga. Därmed är båda kunder hos varandra.

Ovan: Andrejs och Aleksandra volkov 
tillsammans med Sandra Jansone,  
SEB (t.v.) i familjens snart färdigbyggda 
hus utanför riga. 

Till vänster: Andrejs volkov genomför 
service på SEB:s  bankomat i riga.
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Privatpersoner – rådgivning i centrum

Sparande i bank,  
värdepapper och fonder
SEB har ett brett utbud av sparandeprodukter, 
anpassade till olika behov. På ett sparkonto väx-
er 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 kursuppgång. 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.

Enkla sortimentet
SEB har lanserat Enkla-sortimentet med konkur-
renskraftiga 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 uppskat-
tat av kunder med stora, komplicerade behov 
som av kunder med mindre komplexa behov.

Vårt erbjudande till privatpersoner
SEB bistår idag drygt fem miljoner 
 privatpersoner med både rådgivning 
och produkter för vardags ekonomin. 
rådgivningen är basen i kundrelatio-
nerna och anpassas till varje individs 
specifika situation. 

Private 
banking

Dygnet  
runt 

service

Försäk- 
ringar Bolån

Sparande Betalningar

Lån kort

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

Private banking 
Mer krävande privatkunder i SEB har tillgång till 
en egen rådgivare som hjälper till med allt från 
skatterådgivning och deklarationshjälp till kapi-
talförvaltning 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.
Förvaltat kapital, privatpersoner 
Miljarder kronor

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

Internettjänster och 
telefonservice dygnet runt
För den som vill sköta sina bankärenden hemma 
vid datorn eller på resa är SEB:s internetbank 
alltid öppen. via nätet kan SEB:s kunder bland 
annat se sina saldon och lån, betala räkningar 
samt handla med aktier och fonder. i Sverige 
och Baltikum erbjuds privatkunderna personlig 
service på telefon dygnet runt och i tyskland 
mellan 9.00 och 18.00. kunderna kan också 
göra sina bankaffärer via en automatisk telefon-
tjänst närhelst det passar dem. 

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

Försäkrings- och pensionssparande
SEB erbjuder sina kunder i Sverige, Danmark, 
Baltikum och Ukraina ett komplett sortiment av 
liv- och pensionsförsäkringar. Dessutom erbju-
der SEB ett brett utbud av produkter som kom-
plement till den offentliga välfärden, exempelvis 
sjuk- och sjukvårdsförsäkring. i tyskland tillhan-
dahåller SEB försäkringar från andra aktörer.

07

06

05

659

594

503

enkelt 
helt enkelt
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– vi ser konkreta kvalitetsförbättringar av våra förändrade tankesätt och arbets-
sätt. i vissa fall även direkta försäljningsökningar, säger Benedikte Stakemann, 
som har sin hemvist på SEB Pension i Danmark. Hon är en av bankens så kallade 
navigatörer som arbetar med att utveckla organisationen i enlighet med SEB Way.

SEB Way är ett omfattande förändringsprogram 
utan slutdatum. Syftet är att utveckla en kultur av 
ständiga förbättringar där verksamhetsprocesser-
na kontinuerligt trimmas inom alla delar av ban-
ken. Att minimera onödigt internt arbete ska ge 
mer tid för kunden och på så sätt öka lönsamheten 
och tillväxten – samtidigt som riskerna minskar. 

Verktyg för förändring
För att effektivt föra ut filosofin bakom SEB Way 
i verksamheten har banken under två års tid 
tagit hjälp av så kallade navigatörer. Naviga-
törer nas uppgift är att ge organisationen verk-
tyg att själv genomföra förändringar och att 
säkerställa deras varaktighet. Konkret går arbe-
tet ut på att kartlägga befintliga processer, hitta 
mer effektiva arbetssätt och se till att medarbe-
tarna bygger upp kompetens för att kunna ta  
till sig dem. 

Navigatörerna arbetar heltid med SEB Way 
och rekryteras internt och externt. De tillhör en 
division, men korsar ibland divisionsgränserna. 
Projekten, eller transformationerna som de kallas, 
är i regel tre månader långa. 

 

Medarbetarna delaktiga
Benedikte Stakemann från SEB Pension i 
Köpen hamn och Ian Fredén från Merchant 
Banking i Stock holm är två navigatörer. 
Benedikte Stakemann var strategikonsult innan 
hon våren 2007 kom till SEB. Ian Fredén har 
arbetat i banken sedan 1990. Han började som 
trainee och har därefter haft en rad chefsbefatt-
ningar, både i Sverige och utomlands. Våren 
2006 blev Ian Fredén navigatör och har genom-
fört fem transformationer. 

– De flesta har avsett kreditprocessen inom 
Merchant Banking. Vi har lyckats korta ledti-
derna och tiden för att nå ett kreditbeslut 
genom tydligare standarder, processer och när-
mare samarbete mellan enheter, säger han och 
fortsätter: 

– Utgångspunkten är att det är medarbetarna 
i linjen som äger ansvaret i förändringsproces-
serna. Därför brukar transformationerna om-
fatta många medarbetare.

Benedikte Stakemann betonar också vikten 
av medarbetarnas delaktighet. 

– När linjen utmanas med nya arbetssätt 
krävs att varje medarbetare är engagerad. Lika 
viktigt är att cheferna har förmågan att motive-
ra medarbetarna, framför allt när transformatio-
nen är över och förändringarna ska bestå. Det är 
den stora utmaningen. Därför arbetar vi nära 
cheferna och stöttar dem, säger hon. 

Navigatörerna följer upp varje transforma-
tion för att säkerställa att effekterna kvarstår.  
På så sätt blir de även organisationens kvalitets-
granskare. 

– Vi ser konkreta kvalitetsförbättringar av 
vårt arbete, som också har lett till försäljnings-
ökningar, säger Benedikte Stakemann.

Roll i linjen
Benedikte Stakemann har genomfört tre trans-
formationer inom försäljning och har varit 
coach vid transformationer i SEB Livs back 
 office-avdelningar. För närvarande leder hon  
en transformation inom försäljningsorganisa-
tionen och agerar som stöd i en transformation  
i Lettland.

– Det är spännande att arbeta med något som 
är ett tydligt ledningsinitiativ och därmed har 
stort fokus i banken. Jag har från första stund 
verkligen utmanats och fått möjligheten att 
lämna viktiga bidrag. Det här är en perfekt  

början innan jag går över till en roll i linjen, 
säger hon. 

För att få varaktiga kulturförändringar inom 
ramen för SEB Way är tanken att navigatörerna 
efter en tid slussas ut i linjen, ofta med chefsan-
svar. Nya navigatörer tillkommer allt eftersom. 

Personlig utmaning
Samtidigt som navigatörerna förväntas ha bred 
processförståelse får de en gedigen utbildning, 
ledarutveckling och internationell karriär.

– Det är nog en kombination av den person-
liga utmaningen, meriten och möjligheten att  
så tydligt bidra till SEB:s framgång som gör 
 programmet så lyckat. Det är helt enkelt en 
 win-win, säger Ian Fredén, som också coachar 
navigatörer i Litauen och Norge.

– Trots att jag har haft olika ledarroller och 
har en förståelse för verksamheten ute i linjen 
lär jag mig hela tiden nytt. När jag nästa gång 
går in i en ny roll inom banken kommer jag där-
för att vara en bättre chef. Det viktiga då är att 
vi fortsätter att bidra till SEB:s kultur av stän-
diga förbättringar. Efter tiden som navigatör  
börjar därför tiden som ambassadör, avslutar 
Ian Fredén.

Navigatörerna – budbärare för ständiga förbättringar

SEB:s medarbetare

Fakta SEB Way
■   SEB Way innebär att göra rätt saker och 

göra dem rätt från början.

■   Att identifiera och etablera det bästa arbets-
sättet.

■   Att ta bort problem och hinder i den dagliga 
verksamheten.

■   Att bygga upp kunskap och färdigheter.

■   Att mäta, analysera och förfina genom  
ständig uppföljning.

■   SEB Way innebär en kultur- och attitydföränd-
ring som ger nöjda kunder, ökad lönsamhet, 
kvalitet och effektivitet – hela tiden.

Benedikte Stakemann har sin hemvist på SEB Pension i 
köpenhamn och ian Fredén på Merchant Banking i 
Stockholm. De är två av bankens navigatörer som  
ska främja en kultur av ständiga förbättringar. 
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SEB i samhället

I augusti 2007 fick en grupp barn från barn-
hem i Tallinn och Pärnu möjlighet att träffa 
sina idoler från den estniska basketbolligan. 
Varje barn fick en egen basketboll och chansen 
att få en autograf från sina idoler.

Det är ett exempel på den verksamhet som 
drivs av den fond som SEB i Estland bildade 
2005. Syftet med fonden är att ge föräldralösa 
barn en möjlighet till en bättre framtid, genom 
att stödja barnhem och genomföra hobby- och 
fritidsaktiviteter som skänker glädje och 
mening. 

– Det finns ingen mer naturlig tanke än att 
alla barn ska växa upp i ett hem där de får 
omvårdnad och kärlek. Men tyvärr är detta 
bara en dröm för många barn, som av olika 
anledningar har lämnats utan sina föräldrars 
omvårdnad. Och även om de får sina akuta 
behov omhändertagna på barnhem, så kan 
detta inte ersätta allt det som är naturligt i en 
familj, säger Triin Lumi, som ansvarar för 
SEB:s barnfond i Estland.

Det är för att hjälpa dessa barn som SEB i 
Estland startat SEB Eesti Ühispanga 
Heategevusfond. Överenskommelsen innebär 
att SEB stödjer fonden med 20 miljoner estnis-
ka kronor (ca 12 miljoner svenska kronor) 
under de kommande tio åren. 

Två gånger om året arrangerar SEB också 
en kampanj där man bjuder in kunderna att 
bidra till att stödja de föräldralösa barnen. 

– I dag har vi omkring 4 000 personer, som 
ger ett stående bidrag till verksamheten, berät-
tar Triin Lumi. 

De ekonomiska bidragen från SEB och de 
privata bidragsgivarna används för att stödja 
barnhem i Tallinn, Narva och Dorpat. Fonden 
har även ett stående samarbete med ett famil-
jecenter i Pärnu och en social välfärdsinstitu-
tion för barn i Sillamäe. Triin Lumi, som är 

den enda anställda i fonden, tillbringar myck-
et tid ute på barnhemmen. Just nu har hon 
själv en 13-årig flicka, som är övergiven av 
sina föräldrar, boende i sitt eget hem i väntan 
på att flickan ska få en plats på ett barnhem. 

Under året har fonden genomfört en rad 
hobby- och fritidsaktiviteter för barnen. 
Familje centret i Pärnu har kunnat öppna en 
välutrustad lekplats med medel från fonden, 
som också ordnade en resa till Heureka veten-
skapscenter i Helsingfors. 

Under sommaren ordnade fonden en akti-
vitet tillsammans med den estniska basketli-
gan, som innebar att ligan donerade en estnisk 
krona för varje trepoängsmål den gjorde. För 
varje donerad krona sköt SEB i Estland till lika 
mycket. 

SEB i Sverige har i år, som tidigare år, beslu-
tat att avstå från stora utskick av julkort och i 
stället ge ett bidrag till barnverksamhet i 
Estland, Lettland och Litauen. 

– Min idé är att använda julkortsgåvan från 
Sverige till att köpa möbler till barnhemmet i 
Narva, säger Triin Lumi. 

SEB hjälper utsatta barn i Estland

SEB:s verksamhet baseras på långsiktigt förtro-
ende hos kunder, anställda och samhället i stort.

Som finansiellt företag spelar SEB en viktig 
samhällsroll bland annat genom att vara förmed-
lare mellan företag och privatpersoner med kapi-
tal att placera och sådana som behöver låna.  
vi ska vara goda rådgivare åt både företags- och 
privatkunder och en pålitlig förvaltare av de med-
el som anförtrotts oss så att de ger god avkast-
ning samtidigt som förvaltningen svarar mot 
högt ställda etiska krav. Det är också av stor vikt 
att SEB är en bra arbetsgivare, där anställda  
kan utvecklas och lära nytt. vi arbetar aktivt  

för jämställdhet och etnisk mångfald i banken. 
SEB strävar också efter att bidra till ett gott 

samhälle i vidare mening. vårt eget arbete för 
jäm ställdhet och etnisk mångfald drivs vidare 
 också utanför banken, i mentorprojekt och genom 
hjälp till invandrade entreprenörer. vår egen verk-
samhet skall vara miljövänlig, och vi vill genom vår 
fondförvaltning och kreditgivning bidra till en håll-
bar utveckling i samhället i stort. Genom spons-
ring av idrott och kultur samt insatser för barn 
och ungdomar vill vi bidra till ett bättre samhälle.

Läs mer om SEB:s arbete med samhällsfrågor 
på www.sebgroup.com

SEB i samhället

Bankens medarbetare  
är väl motiverade
Bankens förmåga att attrahera, leda och behålla 
kompetenta personer är avgörande för att nå de 
uppsatta målen – att bli den bästa banken i norra 
Europa i fråga om nöjda kunder och lönsamhet.

SEB har en Human resources-strategi för att 
försäkra sig om att alltid ha rätt personer på rätt 
plats vid rätt tillfälle. Alla anställda måste förstå 
och engagera sig i utförandet av bankens stra-
tegier och agera i enlighet med bankens värde-
ringar: engagemang, kontinuitet, 
professionalism och ömsesidig respekt. 

Det är viktigt för SEB att ha en öppen, kontinu-
erlig dialog med medarbetarna. i slutet av 2007 
genomfördes en enkät med namnet voice i hela 
koncernen. Svarsfrekvensen var hög, 87 procent. 

totalt uppgick voice-indexet till 67, vilket är i 
nivå med den globala finansbranschen totalt.

SEB:s medarbetare är högt motiverade och 
engagerade: 68 procent jämfört med 61 procent 
i snitt för den internationella jämförelsegruppen.
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SEB:s verksamheter i Estland, Lettland och 
Litauen har vuxit mycket kraftigt sedan SEB 
förvärvade dem i slutet av 1990-talet och betytt 
mycket för koncernens vinsttillväxt under de 
senaste sju åren. 

Den senaste tiden har dock de baltiska ekono-
mierna alltmer präglats av stora obalanser i form 
av hög inflation och stora bytesbalansunderskott. 
SEB insåg tidigt att en mer restriktiv kreditgivning 
krävdes.

– Redan i början av 2006 började vi bli mer för-
siktiga när det gäller utlåning. Vi antog en mer 
konservativ inställning framför allt till den kom-
mersiella fastighetssektorn, säger Ainãrs Ozols, 
chef för SEB i Lettland. 

– Vi har också blivit mer restriktiva när det gäl-
ler bolån. Bland annat har vi ökat kraven på buf- 
fert och säkerhet. Dessutom har vi infört striktare 
regler när det gäller lån i utländsk valuta, säger 
Ainãrs Ozols. 

Eftersom konkurrenterna generellt har fortsatt 
öka sin utlåning i hög takt har SEB:s marknadsan-
delar i de baltiska länderna minskat.

Ökad satsning på sparande
– Samtidigt ser vi en stor efterfrågan på och 
potential inom långsiktigt sparande och före-
tagstjänster, säger Ahti Asmann, chef för SEB i 
Estland. Vi befinner oss i ett tidigt skede av 
utvecklingen på bankområdet och följaktligen 

ökar nu antalet produkter per kund, framför allt 
inom mer sofistikerade områden.

– Även i Lettland koncentrerar vi oss mer på att 
diversifiera verksamheten och satsa mer på spa-
rande- och livförsäkringsprodukter. Vår försälj-
ning av livförsäkringsprodukter ökade med cirka 
300 procent under 2007, tillägger Ainãrs Ozols.

Den ökade satsningen på långsiktigt sparande 
och företagstjänster har under senare år bidragit 
positivt till SEB:s resultat och de intäkter som inte 
är kreditrelaterade växer nu i snabbare takt.

Under de senaste åren har de tre baltiska ban-
kerna utvecklats till fullskaliga universalbanker 
med kontorsrörelser, service för storföretag och 
institutioner, investment banking, private ban-
king, livförsäkring och kapitalförvaltning. 
Tidigare betraktades till exempel SEB i Litauen 
framför allt som en storföretagsbank. Detta har  
nu ändrats.

– I dag ses vi som det bästa serviceföretaget  
och den mest attraktiva arbetsgivaren totalt sett i 
Litauen. Vi rankas som nummer ett i fråga om 
kundnöjdhet bland privatkunderna och vi har fått 
utmärkelsen ”Bästa bank” av tidskrifterna Global 
Finance och The Banker, säger Audrius Žiugžda, 
chef för SEB i Litauen.

De ekonomiska obalanserna och tecknen på överhettning i de baltiska länderna accentu-
erades under 2007. För att säkerställa en långsiktigt uthållig tillväxt införde SEB tidigt en 
mer restriktiv kreditgivning. Samtidigt satsar SEB kraftfullt inom områden som långsiktigt 
sparande och företagstjänster. 

Fortsatt hög tillväxt

SEB i Baltikum

” Vi befinner oss i ett 
tidigt skede av 
utvecklingen på 
bankområdet och ser 
en mycket kraftig 
efterfrågan på mer 
sofistikerade produk-
ter.”

   Ahti Asmann, Estland 

” Redan i början av 
2006 började vi bli 
mer försiktiga.  
Bland annat har vi 
blivit mer restriktiva 
inom fastighetssek-
torn.”

   Ainãrs Ozols, Lettland 

” Tidigare sågs SEB i 
Litauen framför allt 
som en storföretags-
bank – i dag ses vi 
som det bästa servi-
ceföretaget totalt 
sett i Litauen.”

   Audrius Žiugžda, Litauen

Kreditexponering
Genomsnittlig kvartalsvis tillväxtökning, %

  Jan–dec 2006

  Jan–juni 2007

  Juli–sept 2007

  Okt–dec 2007
 SEB i  SEB i SEB i 
 Estland Lettland Litauen

12

9

6

3

0”Ett SEB” i Baltikum
Under 2007 togs flera initiativ till utökad samordning av verksamheterna i Estland, Lettland och Litauen  
med övriga SEB. Det gäller bland annat storföretagstjänster, livförsäkrings- och kapitalförvaltningsprodukter, 
samordning av back-office-verksamheten samt varumärkesbyte till SEB för de tre baltiska bankerna.  Den kontrollerade uppbromsningen av kredittillväxten i 

Baltikum ledde till att den kvartalsvisa kredittillväxten mer 
än halverades under året. 

SEB:s baltiska chefer om 2007
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Klas Eklund om kreditkrisen

Jakt på avkastning gav baksmälla
Under flera år medförde låg inflation och låga 
räntor att de finansiella marknaderna tog på sig 
mer risk, samtidigt som de utvecklade allt mer 
sofistikerade instrument för att sprida dessa  
risker. Tillgångspriserna rusade i höjden.

Men nu är baksmällan här. Startpunkten var 
den amerikanska så kallade subprime-markna-
den, dvs bolånemarknaden för hushåll med 
dålig kreditvärdighet. När de amerikanska rän-
torna steg och huspriserna började falla kom 
många av dessa hushåll i betalningssvårigheter 
– något som snabbt gav problem inte bara för 
bolåneinstituten. 

Bolåneinstituten hade finansierat sig genom 
att emittera obligationer med bolånen som 
säkerhet. Ofta har denna ”värdepapperisering” 
skett i flera led och med hjälp av investment-
banker sålts vidare till fonder och finansiella 
placerare. Särskilda enheter (”conduits” och 
”Structured investment vehicles”, SIV) har kon-
struerats för att förvalta dessa värdepapper 
utanför bankernas egna balansräkningar. Denna 
nya sektor har vuxit explosionsartat, till stor del 
utanför reglerarnas räckvidd.

Emellertid har dessa finansiella lösningar 
ofta varit komplicerade, vilket gjort det svårt att 
bedöma de underliggande säkerheternas värde 
och risk. Ratinginstituten har inte förmått vär-
dera risken rätt, en del säljare har aggressivt 
tryckt ut nya ”paket” av papper, och åtskilliga 
köpare har underskattat riskerna i sin jakt på 
avkastning. Med viss överdrift kan man säga att 
en del av dessa nya värdepapper inte hamnat 
hos de investerare som velat ha just den typen 
av risk – utan hos sådana som underskattat de 
risker de tagit på sig.

Centralbankerna rycker ut
Osäkerheten om värdet på de nya instrumen-
ten ledde under sommaren 2007 till att efter-
frågan på nya sådana ”paket” av risker mer 
eller mindre kollapsade. Investerarna vågade 
inte längre nyttja dessa nya tekniker för att 
finansiera till exempel korta konsumtions-
krediter eller bolån. Riskpremien på mer 
riskfyllda krediter steg kraftigt.

En effekt blev att en rad institutioner fick 
problem med sin löpande finansiering. 
Likviditeten torkade upp på väsentliga delar 
av kreditmarknader. Detta utgjorde i sin tur ett 

hot mot den finansiella stabiliteten och i för-
längningen också mot den reala konjunkturen. 

De stora centralbankerna ingrep snabbt. 
ECB, Federal Reserve, Bank of England och 
andra pumpade under hösten in mycket stora 
belopp för att hålla likviditeten igång samt 
hålla en del problembanker under armarna. 
Federal Reserve genomförde under början av 
2008 en serie oväntat stora styrräntesänkning-
ar. I USA har regeringen också fått igenom ett 
stort finanspolitiskt stimulanspaket. 

Problemen inte över 
Trots dessa åtgärder kvarstår grundproblemet 
med den bristande kunskapen om de framtida 
förlusterna på den amerikanska bolånemarkna-
den och värdet på olika komplexa värdepapper. 
En rad banker har tvingats göra betydande ned-
skrivningar. När refinansieringen för ”SIV:arna” 
försvårats har flera banker tvingats ta in dessa 
tillgångar i sina egna balansräkningar igen – 
 vilket sätter press på deras kapitalsituation. 
Därmed blir kreditoron inte bara en likviditets-
kris, utan också en solvenskris.

Detta ger i sin tur negativa effekter på den 
reala ekonomin. När bankerna kläms, svarar de 
ofta genom att dra ned sin utlåning – vilket slår 
mot expansionen i företagssektorn som helhet. 
En följd är ökad konjunkturpessimism och sva-
gare börser. Det är just denna otäcka brygd av 
minskad aktivitet och fallande tillgångspriser 
som gör att både finanspolitiken och penning-
politiken nu blivit så expansiva i USA.

Problemen på finansmarknaderna lär bestå 
ännu en tid. Risken för en amerikansk recession 
har ökat, trots stimulansåtgärderna. Ännu är 
det dock en öppen fråga hur farlig smittan till 
övriga världen blir. Såväl Asien som Europa ter 
sig mer motståndskraftiga i dag än vid tidigare 
amerikanska nedgångar. De svenska storban-
kerna – däribland SEB – har hittills klarat sig 
bra, tack vare sundare utlåningsprinciper och 
större försiktighet än de amerikanska.

Ändå påverkas vi naturligtvis. Den allmänna 
osäkerheten har ökat. ”Värdepapperisering” – 
att återfinansiera sig genom obligationslån, som 
i sin tur kan paketeras om och säljas vidare – 
har drivit mycket av de finansiella marknader-
na under senare år. Den processen bromsas nu 
upp. Regleringsmyndigheter kommer att ställa 
hårdare krav på transparens och på att ratingin-

stituten verkligen förmår sätta rätt kreditbetyg 
på värdepapperen. Flera av de särskilda enheter 
som legat utanför bankernas balansräkningar 
kommer säkert att regleras hårdare. Det är möj-
ligt att kapitaltäckningskraven skärps.

Men grundprincipen – att olika finansiella 
tillgångar ska kunna omvandlas till värdepap-
per och säljas på särskilda marknader – är sund 
och kommer säkert att överleva, om än i nya 
former.

”Oron på den globala kreditmarknaden sätter avtryck”
Den amerikanska bolånekrisen har spridit sig till allt fler delar av finansmark naden.  
 Det ger lägre styrränta och högre pris på risk, men framför allt en period  
av dämpad kreditgivning – vilket i sin tur riskerar att kraftigt bromsa den  
amerikanska ekonomin skriver klas Eklund, Senior Economist i SEB.

klas Eklund, Senior Economist i SEB.
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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
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 långsiktigt 
hushållssparande för kortfristig företagsutlåning. Omvänt kan kort-
fristig inlåning, tack vare mängden konton med olika förfallotider, 
användas för långsiktig utlåning. 

Kundernas behov varierar kraftigt när det gäller beloppens storlek, 
löptid och andra villkor. Bankernas räntemarginaler skiljer sig också 
åt på olika delar av marknaden, beroende på olika hanteringskostna-
der och affärsrisk. Förändringar av marginalerna liksom av volymer-
na 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 allmänheten 
(hushåll, företag) och kreditinstitut samt kostnader för in- och upp-
låning från allmänhet och kreditinstitut. 

Räntenettot påverkas dessutom bland annat av avkastningen på 
koncernens portföljer av räntebärande värdepapper och på det egna 
kapitalet. Även kostnader kopplade till utgivningen av egna värdepap-
per som en del av den långfristiga upplåningen påverkar räntenettot. 

Under 2007 förbättrades räntenettot med 12 procent. Marginalerna 
på utlåning var lägre, medan volymen av nytecknade bolån ökade. 
Marginalerna på inlåningen ökade till följd av de högre kortfristiga 
räntorna. Det kunddrivna räntenettot ökade med 16 procent.
 
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 utsträckning än andra satsat 
på tjänster för storföretag samt förmögenhetsförvaltning. Provisions-
nettot var även under 2007 koncernens enskilt största intäktspost.

Under 2007 ökade provisionsintäkterna med 6 procent. SEB:s intäkter 
från börshandel och fondförvaltning steg med 10 respektive 5 procent.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
I denna post ingår såväl realiserade vinster och förluster i samband 
med försäljning av aktier, obligationer och andra finansiella instru-
ment som marknadsvärdet för orealiserade värdeförändringar på 
koncernens handelslager av värdepapper. Här har både utvecklingen 
på de finansiella marknaderna och den allmänna ränteutvecklingen 
stor betydelse. Resultatet av valutahandeln, där SEB har en mycket 
hög andel i Sverige, ingår i denna post. 

Nettoresultatet av finansiella transaktioner har påverkats negativt 
av turbulensen på kreditmarknaden under det andra halvåret 2007, 
genom ökade kreditspreadar, som medfört en värdeminskning av de 
räntebärande portföljerna.

Resultaträkning

Mkr 2007 2006
Föränd- 
ring %

Intäkter

räntenetto 15 998 14 281 12 

Provisionsnetto 17 051 16 146 6 

Nettoresultat av  
  finansiella transaktioner 3 239 4 036 –20 

Livförsäkringsintäkter, netto 2 933 2 661 10 

övriga intäkter, netto 1 219 1 623 –25 

Summa intäkter 40 440 38 747 4 

Kostnader

Personalkostnader –14 921 –14 363 4 

övriga kostnader –6 919 –6 887 0 

Av- och nedskrivningar av materiella  
  och immateriella tillgångar –1 354 –1 287 5 

Summa kostnader –23 194 –22 537 3 

kapitalvinster och -förluster från  
  materiella och immateriella tillgångar  788  70

kreditförluster1) –1 016 –718 42 

Rörelseresultat 17 018 15 562 9 

Skatt –3 376 –2 939 15 

Nettoresultat 13 642 12 623 8 

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 ökade livförsäkringsintäkterna netto med 10 procent 
jämfört med 2006, främst beroende på att provisionerna steg till följd 
av ökade fondförsäkringsvärden.

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

Minskningen under 2007 berodde främst på effekter av säkrings-
redovisningen. Detta motverkades delvis av kapitalvinster. 

Kreditförluster
Koncernens kreditförluster utgörs dels av konstaterade förluster, dels 
av sannolika förluster, där SEB fastställt att motparten troligtvis inte 
kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser. Eventuella återvin-
ningar påverkar kreditförlustnettot positivt. Under 2007 ökade kredit-
förlusterna men nivån på förlusterna var fortsatt låg, 0,11 procent av 
utlåningen. De ökade kreditförlusterna beror främst på högre grupp-
visa reserveringar på grund av ökade utlåningsvolymerna och de  
fortsatta makroekonomiska obalanserna i de baltiska länderna.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 17 018 Mkr. Hälften av 
SEB:s av rörelseresultatet genererades utanför Sverige.

Kostnadsnivå
Mkr

kostnaderna ökade med 3 procent 
till 23 194 Mkr.

1)  inklusive engångskostnader på 890 Mkr

Årets resultat per aktie, 
före utspädning
kronor

årets resultat, det vill säga vinst 
efter skatt, uppgick till 13 642 Mkr. 
Beräknat på i snitt 682 miljoner 
aktier motsvarade aktieägarnas 
andel av resultatet en vinst på 
19:97 kronor per aktie. 

4 7

5

8

Nettoresultat
Årets nettoresultat, det vill säga rörelseresultat efter skatt, ökade med 
8 procent till 13 642 Mkr. Detta belopp ligger till grund för beräkning 
av vinst per aktie och föreslagen utdelning till aktieägarna. 

9Kostnader
Totalt ökade kostnaderna under 2007 med 3 procent. Ökningen berodde 
främst på ökade personal- och IT-kostnader. IT-kostnaderna steg till följd 
av investeringar i infrastruktur och anpassning till de nya EU-direktiven, 
till exempel SEPA och MiFID.

6
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Intäkternas fördelning
Mkr

Under 2007 svarade räntenettot för  
40 procent av SEB:s intäkter att jämföra 
med 37 procent under 2006. Provi sions-
nettot stod för den största andelen av 
koncernens intäkter, 42 procent (42).

■ räntenetto
■ Provisionsnetto
■  Nettroresultat av  

finansiella transaktioner
■ Livförsäkringsintäkter netto
■ övriga intäkter netto

Rörelseresultat
Mkr

rörelseresultatet ökade med  
9 procent till 17 018 Mkr.

  2005 2006 2007

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

  2005 2006 2007

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0



SEB årSövErSikt 2007  28

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. 

Kreditportfölj
Branschfördelad, totalt 1 552 miljarder kronor

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, kapital-
tillskott via nyemissioner, årets resultat samt vinstmedel som inte 
delats ut (se vidare avsnittet om Kapitaltäckning).

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

Aktieägarnas andel av årets vinst efter skatt på 13 642 Mkr motsva-
rar 19:97 kronor per aktie. Styrelsen föreslår att 4 467 Mkr, eller 6:50 
kronor per aktie, delas ut till aktieägarna. Vinstmedel som inte delas  
ut överförs till nästa år.

Tillgångarnas kvalitet
Procent

kreditförlustnivån, kreditförlusterna i 
relation till koncernens utlåning med 
mera, var fortsatt låg även om den  
ökat till 0,11 under 2007 då de grupp-
visa reserveringarna ökats till följd av 
osäkerheten i Baltikum. Andelen 
osäkra fordringar netto i relation till  
koncernens utlåning var 0,18 procent.

Mkr 2007 2006
Föränd- 
ring %

Tillgångar

kassa och tillgodohavanden  
  hos centralbanker 96 871 11 314

Utlåning till kreditinstitut 263 012 180 478  46

Utlåning till allmänheten 1 067 341 950 861  12

Finansiella tillgångar  
  till verkligt värde1) 661 223 614 288  8

Finansiella tillgångar  
tillgängliga för försäljning1) 170 137 116 630  46

Finansiella tillgångar  
  som innehas till förfall1) 1 798 2 231  –19

Anläggningstillgångar för försäljning 2 189

investeringar i intresseföretag 1 257 1 085  16

Materiella och immateriella tillgångar 24 697 22 914  8

övriga tillgångar 58 126 32 451  79

Summa tillgångar 2 344 462 1 934 441 21

Skulder och kapital

Skulder till kreditinstitut 421 348 368 326  14

in- och upplåning från allmänheten 750 481 643 849 17 

Skulder till försäkringstagare 225 916 203 719  11

Emitterade värdepapper 510 564 394 357  29

Finansiella skulder till verkligt värde 216 390 151 032  43

övriga skulder 97 519 60 150  62

Avsättningar 1 536 2 066  –26

Efterställda skulder 43 989 43 675  1

totalt kapital 76 719 67 267  14

Summa skulder och kapital 2 344 462 1 934 441   21

1)   varav obliagtioner och andra ränte- 
bärande värdepapper inklusive derivat.  607 895  560 844  

Balansräkning

1

2
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2

■  kreditförlustnivå
■ Andel osäkra fordringar

■ Företag
■ Hushåll
■  Banker
■ Offentlig förvaltning
■ Fastighetsförvaltning
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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 2007 uppgick räntabiliteten till 19,3 procent beräknat enligt 
nedan:

13 642 Mkr (årets nettoresultat, det vill säga vinst efter skatt) 

70 561 Mkr (genomsnittligt kapital)  
= 19,3 procent

Nyckeltal (utdrag ur tabell på sid 1) 2007 2006

räntabilitet på eget kapital, % 19,3 20,8

k/i-tal 0,57 0,58

kapitaltäckningsgrad, inkl årets resultat, %1) 11,04 11,47

1) 2007 Basel ii; 2006 Basel i

Året i siffror

Här visas mått som är viktiga vid analys av resultatet.

Några viktiga nyckeltal

K/I-talet
Ett viktigt mått på koncernens effektivitet utgörs av det så kallade K/I-
talet, det vill säga relationen mellan kostnader och intäkter. Under 2007 
uppgick K/I-talet till 0,57 (0,58). 

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 kapi-
talbasen 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 särskilda 
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 

internationella 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 2007 hade koncernen en kapitaltäckningsgrad på 11,0 procent 
och en primärkapitalrelation på 8,6 procent. Kapitaltäckningsgraden 
beräknas så här:

92 973 Mkr (kapitalbas*)

842 974 Mkr (riskvägda volymer)

* varav 72,7 miljarder kronor i primärkapital 

= 11,0 procent

Kapitaltäckningsgrad
Procent

vid utgången av 2007 uppgick kapitalbasen till 
92,9 miljarder kronor, varav 72,7 miljarder 
utgjordes av så kallat primärkapital. i relation till 
de riskvägda tillgångarna på 842 miljarder kro-
nor gav det en kapitaltäckning på 11,0 procent 
och en primärkapitalrelation på 8,6 procent. 

Räntabilitet på eget kapital
Procent

räntabiliteten, det vill säga avkastningen på 
eget kapital, uppgick till 19,3 procent.

K/I-tal
  

■ Supplementärkapital
■  Primärkapitalrelation

 Mål primärkapitalrelation, minst 7%

1) 2005–2006 Basel i, 2007 Basel ii
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relationen mellan koncernens kostnader och 
intäkter, k/i-talet uppgick till 0,57 (0.58).  
På marginalen förbättrades k/i-talet 0,39. 
Om de lägre värderingarna i den räntebäran-
de värdepapperssportföljen räknas bort var 
k/i-talet på marginalen 0,19.
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En tydlig och effektiv struktur för ansvarsfördelning och styrning är väsent-
ligt för att upprätthålla förtroendet hos SEB:s intressenter. 

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 inflytande i banken utövas vid 
bolagsstämman, som är bankens högsta beslu-
tande organ. Alla aktieägare som är registrerade 
i aktieboken och som har anmält deltagande i 
tid har rätt att delta i årsstämman och rösta för 
samtliga sina aktier. Information om SEB:s 
största aktieägare finns på sidan 32.

Styrelsen 
Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid 
ordinarie bolagsstämma med mandattid till 
 slutet av nästkommande ordinarie stämma. 
Under 2007 hölls tolv styrelsesammanträden. 
Väsentliga frågor som avhandlats är bland 
annat:
■  Strategisk inriktning för koncernens 

 verksamhet.
■ Kreditportföljens utveckling.
■ Kapital-, risk- och finansieringsfrågor.
■  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 
ansvarar för bland annat kreditprocesser, 
 kreditpolicies och kapitalfrågor. Audit and 
Compliance Committee kvalitetssäkrar bankens 
finansiella rapportering, håller kontakt med 
bankens externa revisorer etc. Remuneration and 
Human Resources Committee hanterar frågor 
rörande bland annat kompensation till VD och 
vissa andra ledande befattningshavare, incita-
mentsprogram, pensionsplaner och ledarför-
sörjningsfrågor.

Verkställande direktören
Verkställande direktören utses av och rapporte-
rar till styrelsen. VD har ansvaret för den löpan-
de förvaltningen av koncernens verksamhet 
enligt styrelsens riktlinjer samt fastställda poli-
cies. Till sin hjälp har VD tre kommittéer; verk-
ställande ledningen för affärsfrågor, Group Credit 
Committee för kreditfrågor och Asset and Liability 
Committee för kapital- och riskfrågor.

Tydlig uppdelning av ansvaret

Bolagsstyrning

Göran  
Arrius
Född 1959;  
utsedd 2002.

Penny  
Hughes
Född 1959;  
invald 2000. 

Urban  
Jansson
Född 1945;  
invald 1996.

Carl Wilhelm  
Ros
Född 1941;  
invald 1999.

Göran  
Lilja
Född 1963;  
utsedd 2006.

Ulf  
Jensen
Född 1950;  
utsedd 1997 
(1995). 

Jacob  
Wallenberg
Född 1956;  
invald 1997. 
vice ordförande 
sedan 2005.



Bolagsstyrning

Divisioner och stödfunktioner 
SEB:s verksamhet är från den 1 januari 2007 
organiserad i fyra divisioner med underliggan-
de affärsområden;

Stora Företag & Institutioner, Kontorsrörelsen, 
Kapitalförvaltning och Liv samt tre divisions-
gemensamma stödfunktioner: Affärsstöd, IT och 
Staber.

Kontrollfunktioner
I koncernen finns tre kontrollfunktioner: 
Internrevision, Compliance officers/Group 
Compliance Officer (regelefterlevnad och etik) 
samt Koncernens organisation för riskkontroll 
(övervakning av kredit- och marknadsrisker, 
operationella risker och likviditetsrisker). 

Ersättningar till styrelsen och ledande 
befattningshavare 
SEB:s årsstämma 2007 fastställde ett sammanlagt 
arvode till styrelsens ledamöter om 8 070 000 kro-
nor, varav 2 600 000 kronor till styrelsens ordfö-
rande och 1 800 000 kronor för kommittéarbete.  

Bolagsstämman godkände också styrelsens 
förslag till principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för verkställande direktören 
och verkställande ledningen.

Dessutom beslutade stämman om ett långsik-
tigt resultatbaserat incitamentsprogram för 2007. 
Programmet som baseras på så kallade perfor-
mance 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 finns i SEB:s årsredovisning 
samt på koncernens hemsida, www.sebgroup.com 

Marcus 
Wallenberg
Född 1956;  
invald 2002.  
Ordförande  
sedan 2005.

Annika 
Falkengren
Född 1962;  
invald 2005 verk- 
ställande direktör  
och koncernchef.

Jesper  
Ovesen
Född 1957;  
invald 2004.

Magdalena 
Olofsson
Född 1953; 
utsedd 2003. 

Steven 
Kaempfer
Född 1946; 
invald 2007.

Dr Hans-Joachim 
Körber
Född 1946; 
invald 2000

Tuve 
Johannesson
Född 1943; 
invald 1997.
vice ordförande 
sedan 2007. 

Revisorer

Av bolagsstämman vald revisor

PricewaterhouseCoopers
Peter Clemedtson
Född 1956; påskrivande revisor i SEB sedan 2006. 
 Auktoriserad revisor.

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

*)  för utförligare information om styrelsen,  
se SEB:s tryckta årsredovisning 2007, 
alternativt www.sebgroup.com
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Aktiekapital
SEB-aktien noteras på 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 
2007 var ett mycket volatilt år på Stockholmsbörsen. I april nådde SEB:s 
A-aktie all-time-high på 250:50 kronor. Under helåret 2007 sjönk A-aktien 
med 24 procent, medan SIX Generalindex föll med 7 procent och European 
Bank Index med 17 procent. Under året omsattes SEB-aktier till ett värde 
av 252 miljarder kronor. SEB är därmed liksom tidigare år ett av de mest 
omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Vid utgången av 2007 uppgick 
SEB:s marknadsvärde till 113 miljarder kronor.

Utdelningspolitik
Utdelningens storlek avgörs i SEB av koncernens finansiella position och 
tillväxtmöjligheter. SEB eftersträvar att uppnå en långsiktig tillväxt base-
rad på en kapitalbas som inte får understiga en primärkapitalrelation på  
7 procent. Utdelningen skall, över en konjunkturcykel, motsvara cirka 
40 procent av nettoresultatet per aktie.
     Utdelningen för 2007 uppgick till totalt 4 467 Mkr, vilket motsvarar  
6:50 kronor per aktie. 

Under 2007 sjönk SEB-aktien med 24 procent efter att ha ökat under tre år  
i rad. vinsten per aktie ökade till 19:97 (18:72) kronor. Utdelningen föreslås  
till 6:50 (6:00) kronor per aktie.

SEB-aktiens utveckling under 2007 

SEB-aktien

SEB-aktien
kronor

SEB:s största aktieägare1)

Per den 31 varav
    Procent  

    av antalet 
december 2007 Antal aktier C-aktier aktier röster
investor AB 137 527 895 2 725 000 20,0 20,4
trygg-Stiftelsen 65 677 962 0 9,6 9,9
Alecta 24 478 611 733 611 3,6 3,6
Swedbank robur Fonder 18 189 030 0 2,6 2,7
AFA Försäkring 17 193 326 875 560 2,5 2,5
SHB/SPP Fonder 13 336 048 0 1,9 2,0
SEB Fonder 10 463 138 0 1,5 1,6
Wallenbergsstiftelser 10 330 389 5 871 173 1,5 0,8
Nordea fonder 9 319 136 0 1,4 1,4
Skandia Liv 7 980 752 3 456 167 1,2 0,7
SHB 7 591 938 1 271 836 1,1 1,0
Andra AP-fonden 6 815 335 0 1,0 1,0
Fjärde AP-fonden 6 730 077 0 1,0 1,0
SEB-stiftelsen 6 715 993 105 000 1,0 1,0
Första AP-fonden 5 719 046 0 0,8 0,9

Utländska ägare 160 057 954 1 797 727 23,6 24,2

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

källa: SiS Ägarservice

SEB-aktien
Data per aktie 2007 2006 2005 2004 2003

Nettoresultat  
  före utspädning, kr   19:97 18:72 12:58 10:83 9:44
Nettoresultat efter  
  utspädning, kr 19:88 18:53 12:47 10:82 9:40
Eget kapital, kr   111:97 98:98 84:84 77:31 70:10
Justerat eget kapital, kr     127:24 112:66 96:44 85:66 75:53
Substansvärde, kr 127:44 115:90 102:19 89:50 78:03
kassaflöde, kr  177:15 6:32 21:07 4:95 –4:24
Utdelning (A och C), kr 6:50 6:00 4:75 4:35 4:00
Börskurs vid årets slut
   A-aktien, kr    165:50 217:50 163:50 128:50 106:00
   C-aktien, kr     154:00 209:00 158:00 124:50 96:50
Högsta kurs under året
   A-aktien, kr     250:50 220:00 165:50 131:00 107:00
   C-aktien, kr     240:00 212:50 159:50 126:50 96:50
Lägsta kurs under året
   A-aktie, kr     156:50 152:50 122:50 99:50 66:50
   C-aktie, kr     147:50 145:50 118:00 92:50 61:00
Utdelning i relation  
  till årets resultat, %     32,6 32,0 37,8 40,2 42,6
Direktavkastning (utdelning  
  i relation till börskurs), %     3,9 2,8 2,9 3,4 3,8
P/E-tal (börskurs  
  i relation till resultat), %     8,3 11,6 13,0 11,9 11,2
Antal utestående aktier 
  i genomsnitt, miljoner 682,0 673,3 667,8 679,8 693,5
  vid årets slut, miljoner 683,5 678,3 668,8 668,5 691,4
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SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com

Årsstämma
Ordinarie årsstämma hålls tisdagen den 8 april 2008 klockan 14.00  
i Stockholms konserthus.

kallelse till årsstämman publiceras i de stora dagstidningarna fredagen 
den 7 mars 2008. Av kallelsen framgår bland annat vilka ärenden som 
skall behandlas. Aktieägare som vill delta i stämman skall 
–  dels senast onsdagen den 2 april 2008 vara införd i den av vPC 

förda aktieboken
–  dels senast onsdagen den 2 april 2008 anmäla sig till  banken –  

skriftligen till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Box 47011,  
100 74 Stockholm, på telefon kl. 9.00–16.30 inom Sverige tel nr  
0771-23 18 18 och från utlandet tel nr +46 771 23 18 18 eller  
via internet på bankens hemsida www.sebgroup.com.

Utdelning
Styrelsens förslag till utdelning är 6:50 kronor per aktie. Aktien handlas 
utan rätt till utdelning onsdagen den 9 april 2008. Som avstämningsdag 
för utdelning föreslås fredagen den 11april 2008.
 Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen 
utsändas av vPC onsdagen den 16 april 2008.



■  SEB bistår 2 500 stora företag och institutioner, 400 000 mindre och medelstora företag 

och fem miljoner privatpersoner med finansiella lösningar. 

■  SEB finns representerat i 20 länder med 20 000 medarbetare, varav  hälften finns utanför 

Sverige.

■  SEB har en ledande position som finansiell partner till större företag och finansiella institu-

tioner och krävande privatpersoner i Norden samt en ledande ställning som universalbank i 

de baltiska länderna. SEB har också en ledande ställning inom fondförsäkring och kapital-

förvaltning i Norden. i tyskland är SEB en av tio rikstäckande banker.

■  SEB har toppbetyg inom flera områden, till exempel valutaanalys (där SEB  

i slutet av 2007 rankades som bäst i världen), cash management (rankad som nummer  

ett i Europa och nummer två i världen), aktieanalys och fond förvaltning. 

■  SEB är marknadsledande inom kortsektorn i Norden med varumärken som Eurocard, 

MasterCard och Diners Club.

■  SEB har en ledande ställning på sparandemarknaden och inom livförsäkringsområdet  

och är ledande inom fondförsäkring i Sverige, Danmark och Baltikum.

■  SEB är den största mäklaren på de nordiska börserna sammantaget. 

■  Sedan 1997 stödjer SEB stiftelsen Mentor, som arbetar med drogförebyggande  

verksamhet bland högstadieelever. 

SEB i korthet

…besök oss på www.sebgroup.com
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