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Ärade stämmodeltagare, 

Styrelsens arbete fortsätter att vara intensivt.  

Bankens styrelse har ju det övergripande ansvaret för den verksamhet som bedrivs och beslutar 
om verksamhetens art och inriktning… strategi samt ramar och mål för detta.  

Under det gångna året har styrelsens främsta prioritet varit det fortsatta arbetet med att nå 
Bankens strategiska mål.  

Men det har också fortsatt att präglas av arbetet med att tolka och anpassa bankens verksamhet 
till den stora mängden nya regelverk.  

SEB är en finansiellt stark och lönsam bank, vilket har varit avgörande för att vi som bank har 
kunnat fortsätta att stå våra kunder bi – företag, institutioner och privatpersoner  – trots de 
senaste årens utmanande utveckling såväl på de finansiella marknaderna som i den reala 
ekonomin.  

Det är något som vi aktieägare i SEB kan vara stolta över. 

De senaste tre åren har SEB ökat sin utlåning med 228 miljarder och inlåningen med 138 miljarder 
kronor. Det är en ökning på motsvarande 20 procent.  

Samtidigt har vi ökat bankens egna kapital år för år.  

Finansiellt starka och lönsamma banker gynnar dessutom kunderna genom att bankens egen 
upplåningskostnad – bankens råvarukostnad – blir lägre och därmed kommer kunderna till del via 
lägre lånekostnader.  

Banker som inte är lönsamma utan går med stora förluster kan åstadkomma mycket skada för 
samhällsekonomin i stort. Det har vi sett många exempel på i Europa de senaste åren.  

Omvärldsbilden är fortfarande svårtydd och återhämtningen skör även om den globala ekonomin 
nu långsamt tar sig upp på fastare mark.  

Vi ser att återhämtningen i USA blir allt stadigare.. 

… att det ändå verkar som om att Europa för den här gången har lämnat den djupa recessionen 
bakom sig. 

Centralbankernas massiva likviditetsstöd har varit avgörande för stabiliseringen och i Europa är 
fortfarande ekonomierna beroende av ytterligare åtgärder från ECB:s sida.  

Jag tror att många är överens om att funktionen, effektiviteten och stabiliteten i det globala 
finansiella systemet måste säkerställas.  
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Det är därför bra att banksystemet idag håller mer kapital, finansierar sig längre och har större 
likviditetsbuffertar.  

Men… det är en komplex och stor mängd av regelverk som nu håller på att införas.  

Det gäller inte bara kapital och likviditet utan handlar också om infrastruktur och etablering av 
effektiva gränssnitt mellan tillsyn på makro- respektive mikronivå, om marknadsbeteende och 
konsumentskydd.  

Och det gäller regelverk som ska implementeras på internationell, regional och nationell nivå.  

Och som vi har talat om vid de senaste årens stämmor så har Sverige valt att införa ett regelverk 
för kapital och likviditet som är hårdare än det EU:s kapitaltäckningsdirektiv, CRD4 ställer upp.  

Ännu idag vet vi dock inte fullt ut hur de svenska CRD4-reglerna kommer att utformas. Det gäller 
då bland annat storleken på kontracykliska kapitalbuffertar …  

… men även hur begräsningen vad gäller antal uppdrag en ledamot av en banks styrelse kan ha… 
slutligen ska definieras.  

När så många regelverk samtidigt ska införas utan att någon kan överblicka de sammanlagda 
effekterna, uppstår också risk för att den ekonomiska utvecklingen i stort hämmas.  

Just därför är vår syn att det vore lämpligt med ett gradvis införande så att regelverken successivt 
också kan kalibreras.  Lika viktigt är att vi i Sverige får en med resten av Europa gemensam 
spelplan för verksamheten.   

Jag vill dock passa på att betona att vår bank redan idag till stora delar uppfyller de nya regelverk 
vi ser.  

Men anpassningen innebär ett omfattande arbete – inom banken pågår ett 20-tal huvudprojekt 
med närmare 60 underprojekt till en totalkostnad av ca 900 miljoner kronor under fem år varav 
merparten under 2013 och 2014.  

Till detta kommer bankens kostnader för stabilitetsfonder och insättningsgarantiprogram liksom 
avgifter till tillsynsmyndigheter som under 2013 uppgick till sammanlagt 1,2 miljarder kronor.  

Det jag har försökt peka på är att den stora mängden regelverk som nu införs: 

1. Ännu måste klargöras. Vi vet inte ännu hur spelplanen ser ut. 
2. Innebär en risk för att tillväxten i den reala ekonomin hämmas då ingen kan överblicka de 
sammanlagda effekterna av dem… och… 
3. För SEB - och för banksystemet som helhet -innebär regelverken betydande kostnader och 
därmed betydande kostnader för bankens aktieägare .   

…… 

Bankens ledning har lagt en ambitiös affärsplan för de kommande åren. De har stresstestat 
planen för olika scenarier och kvantifierat möjliga effekter.  
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Den bygger på en tydlig strategi vad gäller kundsegment och geografi. SEB har en god 
intjäningsförmåga och genom stärkta marknadspositioner i våra hemmamarknader fortsätter den 
att förstärkas. Affärsplanen bygger på att SEB med bibehållen kostnadsdisciplin fortsätter att 
investera i verksamheten.  

Tillsammans med ledningen har vi i styrelsen diskuterat affärsplanen och kunnat konstatera att 
banken har en mycket robust finansiell position och vår bedömning är att banken kan nå de 
ambitiösa målen i planen.  

För ett år sedan tydliggjorde vi SEB:s finansiella mål i syfte att klargöra de förväntningar ni 
aktieägare ska ha på banken.    De finansiella målen kvarstår även om vårt mål vad gäller kapital 
kan komma att revideras när den svenska implementeringen av CRD4 klarnar.  

SEB strävar efter att skapa utdelningstillväxt över tiden. 

Från styrelsens sida anser vi att förslaget till utdelning… 

….en höjning med en krona och 25 öre till 4 kronor per aktie… 

är väl avvägt med hänsyn taget till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer 
på storleken av det egna kapitalet liksom bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt.  

Det innebär en utdelningsnivå motsvarande 59 procent av vinsten.  

Utdelningen ska också ses i relation till att ni som aktieägare tillförde banken 19,5 miljarder kronor 
i kapital och innehållen utdelning 2009. 

….. 

Styrelsens arbete följer en av styrelsen fastställd arbetsordning som reglerar vår roll och 
arbetsformer liksom särskilda instruktioner för styrelsens kommittéer… 

 Risk- och Kapitalkommittén … Revisions- och Regelefterlevnadskommittén  …och 
Ersättningskommittén.  

Styrelsen har under det gångna året haft ett intensivt arbete och många frågeställningar har varit 
av stor betydelse för bankens framtid.  

Vi har haft 9 styrelsemöten då vi bland annat har belyst verksamheten genom djupdykningar i de 
olika affärs- och marknadssegmenten, diskuterat talangutveckling liksom bankens riskposition 
och kreditkvalitet. Styrelsen hade därutöver ett heldagsseminarium om risk- och kapitalfrågor.   

Kommittéerna som ju bereder vissa frågor för beslut i styrelsen träffades sammanlagt vid 22 
tillfällen. 

En fråga som har beretts i Ersättningskommittén är att styrelsen har ansvaret för att föreslå 
stämman riktlinjer vad gäller ersättning till den verkställande ledningen.  
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Och som ni har sett i stämmohandlingarna överensstämmer förslaget precis som vårt  förslag till 
långfristiga aktiebaserade program…  

…i allt väsentligt med de riktlinjer respektive struktur och omfattning som stämman fattade beslut 
om för ett år sedan.   

Från styrelsens sida betonar vi långsiktighet, eget aktieägande och tydliga prestationer.  

En ny fråga för stämman att fatta beslut om gäller maximal kvot mellan fast och rörlig ersättning 
för ett litet antal av bankens medarbetare.  

Jag vill här ta upp bakgrunden till att vi från styrelsens sida lägger fram detta förslag till 
stämman,… 

…inte minst då det i media har getts en bild av att det gäller allmänt i banken och att det handlar 
om höjningar av rörliga ersättningar.  

Det gör det inte! 

Generellt har SEB de senaste åren minskat andelen medarbetare som uppbär rörlig ersättning – 
numera är det bara en tiondel av bankens 16 000 medarbetare som har rörlig lön.   

SEB är en stor internationell aktör inom områden som valuta- och räntehandel, aktiehandel, 
företagsaffärer och kapitalförvaltning.  

Det vill vi fortsätta att vara och inom dessa områden är rörlig lön marknadspraxis. 

Förslaget om rörlig lön om maximalt 24 månadslöner kan maximalt gälla 400 medarbetare, alltså 
inte alla som uppbär rörlig lön.  

För dessa individer är det en sänkning jämfört med vad som har gällt enligt tidigare  regelverk.  

Det berör medarbetare huvudsakligen utanför Sverige som verkar på marknader där SEB är en 
ledande internationell aktör och där banken möter konkurrenter som inte verkar under samma 
regelkrav.  

Som ni har sett i handlingarna omfattar förslaget omfattar inte bankens VD eller andra ledamöter 
av den verkställande ledningen. 

Vi kommer som sagt att längre fram idag fatta beslut om detta. 

…... 

För att kunna hantera alla de frågor som på styrelsenivå uppkommer i en banks komplexa 
verksamhet på ett allsidigt sätt, behövs en styrelse med bred sammansättning och en mångfald 
av kompetenser och erfarenheter.  

Som ordförande kan jag konstatera att styrelsearbetet har fungerat väl. 
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Jag vill därför avsluta med att tacka mina kollegor i styrelsen för det gångna året.  

Jag vill också på hela styrelsens vägnar rikta ett varmt tack till bankens ledning och medarbetare. 

SEB kan idag fortsätta att växa utifrån en riktig styrkeposition……. med en god intjäningsförmåga 
och en stark balansräkning i ryggen.  

Tack! 


