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Välkommen till SEB!

�SEB�bistår�2 500�stora�företag�och�institutioner,�400 000�mindre�och�
medel�stora�företag�och�fem�miljoner�privat�personer�med�finansiella�
lösningar.�

�SEB�finns�representerat�i�20�länder�med�21�000�medarbetare,�varav�
�hälften�finns�utanför�Sverige.

�SEB�har�en�ledande�ställning�som�finansiell�partner�till�större�företag�
och�finansiella�institutioner�och��finansiellt�aktiva��privatpersoner�i�
Norden.�SEB�är�också�ett�ledande�fondförsäkringsbolag�och�kort
utgivare�i�Norden�samt�en�av�de�största�kapitalförvaltarna�i�Norden�
och��Baltikum.�I�Tyskland�är�SEB�en�rikstäckande�bank.

�SEB�är�rankat�som�nr�1�inom�flera�områden,�till�exempel�företags
rådgivning,�valutahandel,�aktie�analys,�private�banking�och�
�fond�försäkring.�

�SEB�är�den�största�mäklaren�på�de�nordiska�börs�erna��sammantaget.�

SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com

Ekonomisk information under 2010

Bokslutsmeddelande� �10�februari
Årsredovisning�på�nätet� 18�mars
Årsstämma� 11�maj
Delårsrapport�januari–mars� �28�april
Delårsrapport�januari–juni� 13�juli
Delårsrapport�januari–september� 28�oktober

Kontaktpersoner

Ulf�Grunnesjö�

Chef�Investor�Relations�
Tel:�08�763�85�01��
Email:��
ulf.grunnesjo@seb.se

Annika�Halldin�

Ansvarig�Finansiell�information/�
aktieägarfrågor��
Tel:�08�763�85�60��
Email:��
annika.halldin@seb.se

Omslag framsida:�Sharona�Gessler�med�kollegan�Johan�Bergenudd

Innehåll

Sid 6
Rådgivning utifrån 
kundens behov
Vi�erbjuder�personlig�rådgiv�
ning�och�service�via�kontor,�
�internet�och�telefon�alla�tider��
på�dygnet.

Sid 18
SEB:s resultat
Det�underliggande�resultatet�för�
2009�var�mycket�starkt.�Resultatet�
påverkades�negativt�av�reserve
ringar�för�kreditförluster�i�Baltikum.��
Bankens�balansräkning�stärktes.

Sid 8
Möt kapitalrådgivare 
Patrik Iwarsson
”Det�mest�tillfredsställande�är��
inte�att�göra�snabba�affärer�utan��
att�ha�kunder�som�fortsätter�att�
vara�nöjda�efter�tio�år”,�säger��
Patrik�Iwarsson�på�kontoret�i�Lund.

Sid 12
Sharona Gessler – med kundens bästa  
för ögonen
Att�plocka�fram�rätt�kompetens�vid�rätt�tillfälle�så�att�den�kommer��
till�nytta�för�bankens�kunder�är�en�viktig�uppgift�för�Sharona�Gessler,�
kundansvarig�inom�Stora�Företag�&�Institutioner.

Viveka�HirdmanRyrberg�

Informationsdirektör��
Tel:�08�763�85�77��
Email:��
viveka.hirdmanryrberg@seb.se

Sid 14
Sibbhultsverken
var�ett�av�många�företag�
som�fick�problem�när�
�finanskrisen�och�låg�
konjunkturen�slog�till.��
För�SEB�var�det�viktigt�
�att�stå�kvar�vid�kundens�
sida.

Sid 25
Workout i Baltikum
Även�om�kreditförlusterna�steg�
�kraftigt�under�2009�stannade�inflödet�
av�nya�oreglerade��lånefordringar�av�
under�andra�halvåret.�Samtidigt�som�
omstrukturerings�och�work�out
processen�intensifierats�börjar��
ledningen�fokusera�mer�på�den�
�framtida�utvecklingen.
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SEB är en ledande nordisk finansiell koncern med stark inriktning på företags- och investment banking  
och erbjuder ett brett sortiment av finansiella tjänster till privatpersoner, företag och institutioner,  
huvudsakligen i åtta länder i norra Europa. SEB är också en ledande leverantör av livförsäkringstjänster.  
Den internationella  inriktningen återspeglas av att SEB finns representerat i ett 20-tal länder runt om  
i världen. Sammantaget har banken 21 000 medarbetare.
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Intäkter
Geografisk�fördelning,�procent

Sverige� 52� (49)
Tyskland� 13� (18)
Norge� 8� (8)
Danmark� 7� (7)
Finland� 3� (2)
Estland� 3� (2)
Lettland� 4� (2)
Litauen� 4� (4)
Övriga� �6� (8)�

SEB:s�verksamhet�omfattar�främst�kunder�i�Norden,�Baltikum�och�Tysk
land.�Sverige�är�den�enskilt�största�marknaden�och�svarade�för�drygt�
hälften�av�intäkterna�2009.�

I�Sverige,�Estland,�Lettland,�Litauen�och�Tyskland�är�SEB�en�universal
bank.�I�Norge,�Danmark�och�Finland�har�Banken�en�mer�selektiv�strategi�
koncentrerad�på�företags�och�investment�banking,�livförsäkring�och�
�kapitalförvaltning.�
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Mål:�Högst�bland�jämförbara�banker

� �Genomsnitt�för�jämförbara�
banker�(exkl.�SEB)
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1)��En�utdelning�på�1:00�kr�föreslås�för�
2009.

Den�genomsnittliga�utdelningen�i�rela
tion�till�vinst�per�aktie�för�perioden��
2005–2009�är�30�procent.�

Aktieutdelning
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� �Mål:�minst�7�procent�t.o.m.�2008,�
10�per�cent�långsiktigt�fr.o.m.�2009

1)��2005–2006�Basel�I.��
2007–2009�Basel�II�utan��
övergångsregler.

Primärkapitalrelation 1)

Procent

Divisioner
Intäkter Rörelseresultat

Stora Företag & Institutioner – Företagstjänster�inklusive�investment�banking�riktade�till�
stora�företag�och�institutioner�främst�i�Norden�och�Tyskland.

20�052�Mkr� (16�813) �11�699�Mkr� (8�350)

Kontorsrörelsen – Tjänster�för�privatpersoner�och�mindre�och�medelstora�företag�i�Sverige�
och�Tyskland.�Även�SEB:s�kortverksamhet�ingår�i�denna�division.

�11�680�Mkr� (12�226) �1�644�Mkr� (3�245)

Kapitalförvaltning – Kapitalförvaltning,�och�private�bankingtjänster�för�institutionella�företag�
och�kapitalstarka�privatpersoner.�Har�också�ansvar�för�SEB:s�fondverksamhet.

�3�646�Mkr� (4�689) �1�142�Mkr� (2�011)

Liv –�Livförsäkringsprodukter�för�privatpersoner�och�företag,�främst�i�Norden�och�Baltikum.� �4�425�Mkr� (3�260) �2�115�Mkr� (1�063)

Baltikum�–�Bank�och�livförsäkringstjänster�för�privatpersoner�och�mindre�och�medelstora�
�företag�i�Estland,�Lettland�och�Litauen.

�3�794�Mkr� (4�783) �–10�363�Mkr� (1�017)

Internet, telefon och 565 bankkontor
SEB:s�kunder�kan�hålla�kontakt�med�banken�genom�Internet,�telefon�och�kontor�–�565�traditionella�kontor�i�Sverige,�Tyskland,�Estland,�Lettland,��

Litauen�och�Ukraina�och�private�bankingenheter�och�representantkontor�i�tolv�länder.�Stora�företag�och�institutioner�assisteras�av�kundansvariga,��
produktexperter,�analytiker�och�handlare�i�sjutton�länder.�SEB�har�också�samarbete�med�cirka�2�000�livförsäkringsförmedlare.

SEB har en stark kundbas där den aktiva och långsiktiga relationen till kunderna står i centrum. 
Ända sedan A O Wallenberg grundade SEB 1856 har banken tillhandahållit finansiell service för 
att hjälpa privatpersoner och företag att nå sina finansiella mål.

Kunder

2 500 
Stora företag och institutioner

SEB�är�den�ledande�banken�för�företagstjänster�
och�investment�banking�i�Norden.�Banken�betjä
nar�stora�företag�och�institutioner,�banker�och�
kommersiella�fastighetsföretag�med�traditionell�
företagsservice,�trading�och�kapitalmarknads
tjänster�samt�internationella�transaktionstjänster.�
SEB�erbjuder�också�omfattande�pensions�och�ka
pitalförvaltningslösningar�för�dessa�kundgrupper.

Kanaler
Denna�kundgrupp�betjänas�främst�av�division�
Stora�Företag�&�Institutioner,�med�verksamhet�i��
17�länder,�men�även�av�Kapitalförvaltning.�Huvud
marknader�är�de�nordiska�länderna�och�Tyskland.�

400 000 
Mindre och medelstora företag

SEB�erbjuder�mindre�och�medelstora�företag�fle
ra�anpassade�produkter,�som�ursprungligen�ut
vecklats�i�samarbete�med�bankens�större�före
tagskunder.�Dessutom�har�SEB�ett�stort�antal�
tjänster�som�vänder�sig�särskilt�till�småföretag�
och�entreprenörer.

Kanaler
Små�och�medelstora�företag�betjänas�av�divisioner
na�Kontorsrörelsen�och�Baltikum�liksom�av�Liv�och�
Kapitalförvaltning.�Huvudmarknader�är�de�nordis
ka�och�baltiska�länderna.

5 miljoner 
Privatkunder

SEB�förser�cirka�fem�miljoner�privatpersoner�med�
produkter�och�tjänster�för�att�möta�deras�finan
siella�behov.�Tjänsterna�omfattar�både�vardags
tjänster�som�alla�behöver�och�sparande,�kapital
förvaltning�och�livförsäkring.�SEB�strävar�efter�att�
uppnå�en�förstklassig�servicenivå�och�finns�till
gängliga�för�våra�kunder�på�telefon�dygnet�runt�
under�årets�alla�dagar.
�
Kanaler
Privatpersoner�betjänas�huvudsakligen�av�kon
torsrörelserna�i�Sverige,�Estland,��Lettland,��Litauen�
och�Tyskland�samt�av�Liv�och�Kapitalför�valt�nings�
divi�sion�er�na.�Huvudmarknader�är�de�nordiska�och�
baltiska��länderna�och�Tyskland.

SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com

Årsstämma
Årsstämma�hålls�tisdagen�den�11�maj�2010�klockan�14.00�på�City�Conference�
Centre�i�Stockholm.

Kallelse�till�årsstämman�publiceras�i�de�stora�dagstidningarna�tisdagen�den�
6 april�2010.�

Aktieägare�som�vill�delta�i�stämman�skall

–��dels�senast�onsdagen�den�5�maj�2010�vara�införd�i�den�av�Euroclear�Sweden�
(VPC)��förda�aktieboken

–��dels�senast�onsdagen�den�5�maj�2010�anmäla�sig�till�banken�–�skriftligen�till�
Skandinaviska�Enskilda�Banken�AB,�Årsstämman,�Box�7832,�103�98�Stockholm,�
på�telefon�kl.�9.00–16.30�inom�Sverige�tel�nr�077123�18�18�och�från�utlandet�tel�
nr�+46�771�23�18�18�eller�via�internet�på�bankens�hemsida�www.sebgroup.com.

Utdelning
Styrelsen�föreslår�en�utdelning�på�1:00�kr�för�2009.�
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Kanaler
Denna�kundgrupp�betjänas�främst�av�division�
Stora�Företag�&�Institutioner,�med�verksamhet�i��
17�länder,�men�även�av�Kapitalförvaltning.�Huvud
marknader�är�de�nordiska�länderna�och�Tyskland.�

400 000 
Mindre och medelstora företag

SEB�erbjuder�mindre�och�medelstora�företag�fle
ra�anpassade�produkter,�som�ursprungligen�ut
vecklats�i�samarbete�med�bankens�större�före
tagskunder.�Dessutom�har�SEB�ett�stort�antal�
tjänster�som�vänder�sig�särskilt�till�småföretag�
och�entreprenörer.

Kanaler
Små�och�medelstora�företag�betjänas�av�divisioner
na�Kontorsrörelsen�och�Baltikum�liksom�av�Liv�och�
Kapitalförvaltning.�Huvudmarknader�är�de�nordis
ka�och�baltiska�länderna.

5 miljoner 
Privatkunder

SEB�förser�cirka�fem�miljoner�privatpersoner�med�
produkter�och�tjänster�för�att�möta�deras�finan
siella�behov.�Tjänsterna�omfattar�både�vardags
tjänster�som�alla�behöver�och�sparande,�kapital
förvaltning�och�livförsäkring.�SEB�strävar�efter�att�
uppnå�en�förstklassig�servicenivå�och�finns�till
gängliga�för�våra�kunder�på�telefon�dygnet�runt�
under�årets�alla�dagar.
�
Kanaler
Privatpersoner�betjänas�huvudsakligen�av�kon
torsrörelserna�i�Sverige,�Estland,��Lettland,��Litauen�
och�Tyskland�samt�av�Liv�och�Kapitalför�valt�nings�
divi�sion�er�na.�Huvudmarknader�är�de�nordiska�och�
baltiska��länderna�och�Tyskland.

SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com

Årsstämma
Årsstämma�hålls�tisdagen�den�11�maj�2010�klockan�14.00�på�City�Conference�
Centre�i�Stockholm.

Kallelse�till�årsstämman�publiceras�i�de�stora�dagstidningarna�tisdagen�den�
6 april�2010.�

Aktieägare�som�vill�delta�i�stämman�skall

–��dels�senast�onsdagen�den�5�maj�2010�vara�införd�i�den�av�Euroclear�Sweden�
(VPC)��förda�aktieboken

–��dels�senast�onsdagen�den�5�maj�2010�anmäla�sig�till�banken�–�skriftligen�till�
Skandinaviska�Enskilda�Banken�AB,�Årsstämman,�Box�7832,�103�98�Stockholm,�
på�telefon�kl.�9.00–16.30�inom�Sverige�tel�nr�077123�18�18�och�från�utlandet�tel�
nr�+46�771�23�18�18�eller�via�internet�på�bankens�hemsida�www.sebgroup.com.

Utdelning
Styrelsen�föreslår�en�utdelning�på�1:00�kr�för�2009.�
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2009 i korthet

●	 	 Resultatet före kreditförluster ökade till 15 816 Mkr (15 697).

●  Rörelseresultatet minskade till 3 372 Mkr (12 471) till följd av 
reserveringar för befarade kreditförluster i Baltikum och 
goodwillned skrivningar.

●  Nettoresultat uppgick till 1 178 Mkr (10 050), vilket motsvarar 
0:58 kronor per aktie (10:36).

●  Utdelningen föreslås till 1:00 krona per aktie (0). 

●  Under 2009 har förstärkningen av balansräkning och likviditet 
haft högsta prioritet. 

●  Åtgärderna i syfte att förbättra kvalitet och storlek på SEB:s kapital
bas under 2009 omfattade bland annat nyemission på 15,1 miljarder 
kronor och innehållen utdelning   på 4,5 miljarder kronor. 

●  Vid utgången av 2009 var kärnprimärkapitalrelationen 11,7 procent 
(8,6) och primärkapitalrelationen 13,9 procent (10,1).

●  Under tiden maj–oktober deltog SEB i det statliga garanti
programmet – men utan att utnyttja det. 

●  Under året tog SEB ett antal steg för att fördjupa sitt engagemang 
i en hållbar utveckling och banken var den första nordiska bank 
som fullt ut kompenserade för de egna koldioxidutsläppen.

2009 i korthet

  Nettoresultat    Utdelning

En utdelning på 1:00 krona per aktie föreslås för 2009. 
Den genomsnittliga utdelningen i relation till vinst per 
aktie för 2005–2009 är 30 procent.

1) Antalet aktier justerat för nyemissionen 2009, kronor.

Vinst och utdelning per aktie 1)

Kronor

Dividend

Earnings

Dividend

Earnings

15

12
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3
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Under 2009 som präglades av ett svårt konjunkturläge valde vi att stärka balans

räkningen och att ytterligare stärka våra kundrelationer. Nedskrivning av goodwill  

och ökade reserveringar för kreditförluster i Baltikum bidrog till att rörelseresultatet 

minskade. Samtidigt har det underliggande resultatet aldrig varit starkare.

Annika Falkengren
Verkställande direktör och koncernchef
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2009 var verkligen ett tudelat år – finansiellt kalla vintermånader som efterhand övergick till  
ett rally på aktie och skuldmarknaderna. Även om året inte avslutades på samma positiva sätt, 
så har vi kommit närmare en konjunkturvändning än vad de flesta vågade hoppas på för ett år 
sedan. Vi skall dock komma ihåg att det är mycket tack vare stödåtgärderna från regeringar och 
centralbanker som vi nu ser ljusningen. Det finns risk för bakslag när dessa dras tillbaka.

Svåra beslut
För att kunna stödja våra kunder liksom för att möta volatiliteten på marknaden tog vi en rad 
svåra beslut 2009 för att ytterligare stärka balansräkningen. Dessa beslut gällde nyemission, 
nedskärningar i personalstyrkan med 1 500 personer, nedskrivning av all goodwill i Baltikum 
och vår östeuropeiska verksamhet samt förlängning av löptiderna för bankens finansiering  
på bekostnad av räntenettot.

Stabilt underliggande resultat
Trots den djupa lågkonjunkturen 2009 utvecklades SEB huvudsakligen mycket väl. Än en gång 
bekräftades vår ledande position som nordisk storföretags och investmentbank av kundun
dersökningar och rankinglistor. Bland annat rankade nordiska institutioner SEB som nummer 
ett vad gäller såväl aktiehandel som företagsrådgivning i de nordiska länderna, enligt Prospera. 
Vi stärkte också vår klart marknadsledande position inom private banking i Sverige. 

Även om rörelseresultatet sjönk har det underliggande resultatet aldrig varit starkare – ett 
bevis på vår breda affär och starka kundbas. Stora Företag & Institutioner och Liv rapporterade 
sina bästa resultat hittills. Även den svenska Kontorsrörelsen utvecklades väl med ökade utlå
ningsvolymer, fler nya mindre och medelstora företagskunder samt rekordvolymer inom Kort.  
I Tyskland går storföretagsdelen fortsatt starkt medan utmaningarna består för kontorsrörelsen. 
Goodwillnedskrivning och reserveringar för befarade kreditförluster minskade resultatet kraftigt 
i den baltiska verksamheten.

Stabilisering i Baltikum
Mot slutet av 2009 såg vi en tydlig stabilisering av det makroekonomiska läget i Baltikum. Inflö
det av nya oreglerade lån i de tre baltiska länderna avstannade i princip under andra halvåret, 
vilket medför att tillväxten av problemlån saktar av under 2010. Vi har genomfört en djupanalys 
av samtliga baltiska krediter. Vid utgången av året hade vi värderat alla kommersiella fastighe
ter och egna hem. Värderingarna speglar de långsiktiga återvinningsvärden till vilka SEB är villig 
att förvärva dessa till särskilda fastighetsbolag. Följaktligen förväntas avsättningarna för kredit
förluster minska under 2010, förutsatt att den ekonomiska utvecklingen inte försämras.

Positionerad för investeringar inom  
kärnområden i Norden 

 SEB är en relationsbank med 
långa och starka kundrelationer. 
Under hela den finansiella krisen 
har vi prioriterat att finnas där för 
våra kunder. Vår strategi att vara 
den ledande nordiska banken med 
stark inriktning på storföretag och 
kapitalförvaltning ligger fast.
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En aktiv samhällsroll
Som bank har SEB en viktig roll när det gäller att stötta individer och 
företag och på så sätt bidra till samhällsutvecklingen. Men vi gör ock
så en hel del riktade insatser. Ett exempel är att vi under året erbjöd 
100 långtidsarbetslösa tre månaders praktik inom banken i Sverige i 
samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Följder av ny reglering
Genom hela den finansiella krisen har vi bistått våra kunder genom 
att tillhandahålla tjänster, finansiering och råd. Ett nytt finansiellt 
landskap håller nu på att växa fram. Bank for  International Settle
ments föreslår nya internationella kapitalregler som, om de imple
menteras, får långtgående konsekvenser för kapitaltäckningen i 
banksektorn. Trots dessa förändringar anser vi att SEB:s relativa 
 finansiella ställning är betryggande.

Jag ser klara fördelar med ett mer robust globalt banksystem som 
är mer i linje med traditionell och sund bankpraxis, men vill peka på 
att bankverksamhet handlar om att ta och hantera risker. Effektiva 
system och principer för riskhantering är i slutändan viktigare än 
 detaljerade regelverk. Vikten av ett harmoniserat globalt regelverk 
måste än en gång understrykas.

Rörliga ersättningar
Ersättningar är ett annat område där regelverket måste vara konkur
rensneutralt. På SEB är vi fast övertygade om att en kombination av 
rörliga och fasta ersättningar skapar ett långsiktigt värde för både 
kunder och aktieägare. I samband med att beslut om de rörliga er
sättningarna skulle sättas för 2009 var det flera svåra avvägningar 
som måste göras. Rekordresultat i vissa delar av banken stod i mot
sats till extremt svagt resultat i andra. Samtidigt måste förtroendet 
från kunder, aktieägare, medarbetare och samhället i stort behållas. 
Hänsyn måste också tas till SEB:s nordiska och globala konkurrenters 
agerande. Dessa avvägningar tillsammans med det lägre resultatet 
för hela banken medförde att vi beslutade sänka den kortfristiga rör
liga ersättningen med 67 procent till 5 procent av personalkostnaden 
för 2009. Under åren dessförinnan låg nivån runt 20 procent.

Satsning på kärnområden
Från tidigare konjunkturcykler vet vi att det nu är rätt tidpunkt att in
vestera i framtida tillväxt. Under 2010 avser vi att utnyttja de förbätt
rade utsikterna och den flexibilitet som bankens starka balansräkning 
ger oss till att ytterligare förstärka vår verksamhet – med fokus på 
Stora Företag & Institutioner i Norden och Tyskland samt Kontors
rörelsen i Sverige. 

2010 blir ett finansiellt utmanande år, då vi både arbetar oss ige
nom den baltiska kreditportföljen och tar kostnader för investeringar. 
Detta håller tillbaka vår finansiella utveckling på kort sikt. 

Vi är övertygade om att SEB är rätt positionerat för långsiktig till
växt – och jag är stolt över våra förstklassiga medarbetare och starka 
kundrelationer. 

Vi vet att det nu är rätt 

tidpunkt att investera i 

framtida tillväxt!

Annika Falkengren
Verkställande direktör och Koncernchef

Stockholm i februari 2010
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vår strategi

En relationsbank positionerad för långsiktig tillväxt

Ökad kundnöjdhet

Kundernas förtroende liksom deras relation 
till SEB är grunden för bankens verksamhet. 
Bankens långsiktiga ambition är att vara den 
ledande nordiska relationsbanken. SEB vill 
vara kundernas första val på områden där 
banken väljer att konkurrera och att detta 
avspeglas i toppbetyg i kundundersökningar.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra ser-
vicen och rådgivningen till kunderna. Här spe-
lar ett ökat samarbete vad gäller produktut-
veckling mellan divisionerna och förmågan 
att utnyttja ”best practise” en viktig roll. Våra 
kunder skall på ett enkelt sätt kunna ta del av 
hela vårt erbjudande. För oss på SEB är det 
 avgörande att vi är tillgängliga för kunderna 
på de tider de själva väljer. Via kontor, internet 
och Telefonbanken kan kunderna nå banken 

dygnet runt, årets alla dagar. Under 2009 
 besvarade Telefonbanken bara i Sverige två 
miljoner samtal – det motsvarar kontakterna 
vid 120 kontor under motsvarande period. 

Liksom under tidigare år rankades SEB :s 
tjänster riktade till större företag och institu-
tioner samt till private banking-kunder mycket 
högt under 2009. Bland annat utsågs banken 
än en gång till den bästa aktiemäklaren och 
den bästa företagsrådgivaren i Norden. I Sveri-
ge utnämndes SEB till bästa private bank.

Kontorsrörelsens kunder i Baltikum och 
Tyskland rankar också service och erbjudan-
de högt. I Sverige arbetar vi nu än mer med 
att höja kundupplevelsen inte minst genom 
att öka tillgängligheten och än bättre kun-
derbjudanden. 

En bättre bank i allt vi  gör

För att uppnå bankens långsiktiga mål har SEB 
formulerat en strategisk färdriktning kallad 
”Road to Excellence” med ett starkt engage-
mang för att stärka kundupplevelsen. Huvud-
områden är att uppnå kvalitet av högsta klass 
och högre produktivitet, ökad samordning av 
koncernens olika delar och högre aktivitet 
med koncernens attraktiva kundbas. 

Vi har satsat hårt på skapa bilda en star-
kare plattform för en kundservice i världs-
klass. Ett viktigt redskap i detta arbete är SEB 
Way, ett koncerngemensamt program som 
strömlinjeformar processer och ökar kvalite-
ten så att resurser frigörs så att mer tid kan 
läggas på att möta kundernas behov liksom 
att generera fler affärer. Programmet tilläm-

Vår mission är att hjälpa privatpersoner och företag att utvecklas  framgångsrikt genom att     erbjuda god rådgivning och finansiella medel. 

Vår vision är att vara den mest betrodda partnern för kunder med ambitioner. 

Vårt mål är att vara den ledande nordiska banken med starkt fokus på storföretagsmarknaden     och kapitalförvaltning. 
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Uthållig tillväxt

SEB har en stark ställning inom många om-
råden. För oss inom SEB är det centralt att 
fortsätta utvecklas – och då i första hand 
inom de områden där vi är speciellt starka. 
Det gäller framför allt tjänster riktade mot 
företag och institutioner, kapitalförvaltning, 
private banking och fondförsäkringar. 

Även om det finns tecken på att den glo-
bala ekonomin håller på att tillfriskna väntas 
det ekonomiska läget vara bräckligt även det 
närmaste året. Vi prioriterar att satsa på en 
hållbar tillväxt och att ha en god balans mel-
lan en fortsatt god riskhantering och möjlig-

het att tjäna pengar på risktagande. Vi sätter 
alltid avkastning före volymtillväxt. 

I Sverige och Baltikum, där SEB är en uni-
versalbank, är siktet inställt på att vara den 
bästa banken över hela fältet.

I övriga Norden och Tyskland strävar vi 
efter att expandera framförallt inom före-
tags- och investmentbanktjänster, men även 
inom andra styrkeområden som livförsäk-
ringstjänster och kort.

Runt om i världen i övrigt har vi strategiska 
etableringar i viktiga finansiella centra för att 
kunna stötta kunderna i deras utlandsaffärer.

pas inom hela koncernen och har givit kon-
kreta resultat – både direkt ut i kundledet 
och inom stödfunktionerna. 

Med hjälp av SEB Way strävar vi efter att 
uppmuntra en kultur av ständiga förbätt-
ringar för att bättre möta kundernas ökade 
krav. Vid utgången av 2009 hade mer än 60 
procent av alla anställda deltagit i föränd-
ringsarbetet. Förändringsprojekt med små 
grupper på 15–50 personer startas kontinu-
erligt efter en grundlig genomgång av divi-
sioner och affärsområden. 

Mot slutet av 2009 introducerades ett 
förkortat program, SEB Way Fundamentals 
för att snabbare lyfta hela organisationen till 
en gemensam plattform. 

En relationsbank positionerad för långsiktig tillväxt

En bättre bank i allt vi  gör

Vår mission är att hjälpa privatpersoner och företag att utvecklas  framgångsrikt genom att     erbjuda god rådgivning och finansiella medel. 

Vår vision är att vara den mest betrodda partnern för kunder med ambitioner. 

Vårt mål är att vara den ledande nordiska banken med starkt fokus på storföretagsmarknaden     och kapitalförvaltning. 
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SEB har en mångfacetterad kundskara, där varje kunds livssituation – och därmed behov –  
ser olika ut. Med hjälp av våra många kontaktytor arbetar våra medarbetare varje dag med  
att hitta rätt lösning för individen. Det är så vi förenklar våra kunders vardag.

SEB:s privatkunder kan hålla kontakt med banken 
dygnet runt via 565 bankkontor, internet och telefon.
I Sverige och Estland erbjuder Telefonbanken person
lig service dygnet runt 365 dagar om året. I övriga Bal
tikum och Tyskland har SEB:s telefonbanker ett mer 
begränsat öppethållande. 

Privatpersoner med behov av kapitalförvaltning 
och avancerad rådgivning betjänas av Private Banking 
i Norden, Baltikum och Tyskland. Kunder bosatta 
 utanför sina hemländer kan vända sig till bankens 

privatpersoner

Personlig   
rådgivning…
SEB har en tradition av långa kundrela
tioner. Vi erbjuder alla kunder person
lig rådgivning, konkreta förslag på lös
ningar och aktiviteter. Kunden 
bestämmer själv hur ofta och på vilket 
sätt han eller hon vill ha kontakt med 
sin rådgivare. De flesta typer av frågor 
kan man få svar på via Telefonbanken 
och internet. Rådgivarnas tjänster kos
tar inget.

Kunder som har behov av kvalifice
rad privatekonomisk rådgivning med 
fokus på placeringar kan få hjälp av en 
egen kapitalrådgivare, som bistår 
med allt från råd om placeringar och 
familjejuridik till försäkringar. En gång 
per år går rådgivaren och kunden igenom kundens 
 totala ekonomi, ser över behov, syftet med placeringar 
och diskuterar risknivå. Kunderna väljer själva hur akti
va de vill vara, om de själva vill fatta de löpande place
ringsbesluten eller föredrar att lämna över ansvaret till 
banken. Kostnaden för kapitalrådgivarnas tjänster står 
i relation till storleken på kundens depå.

För personer med litet större förmögenhet erbju
der Private Banking en individuellt skräddarsydd 

Rådgivning utifrån dina behov, i vardagen och inför  framtiden

Ditt behov/Din livssituation 
Den nybakade studenten som vill flytta hemifrån. Mor och farföräldrarna som vill 
börja spara åt barnbarnen. Den unga familjen som skall köpa sitt första hus. 40talis
ten som vill ha hjälp med planeringen inför livet som pensionär. 

I vissa frågor eller situationer i livet kan det kännas skönt att ha en professionell 
finansiell motpart att vända sig till. Att få stöd av någon som ser helheten och tar sig 
tar sig tid för frågor och personliga möten. Oavsett om behovet handlar om mindre 
vardagsärenden eller större framtidsplaner kan det vara fördelaktigt att tillsammans 
söka lösningar som passar den unika situationen. 

… via många kanaler 

Byta bostad Börja studera

Sköta vardagsekonomin

Trygga ålderdomen
Spara till barnen Starta eget

Flytta utomlands

Bilda familj
Köpa bil

Flytta hemifrån

Inför pensionen
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tjänst med hänsyn till personliga önskemål vad gäller 
risk, avkastning och placeringsinriktning. Även här 
väljer kunderna själva hur aktiva de vill vara. 

SEB:s Private Bankingkunder erbjuds också olika 
tjänster inom aktiemäkleri utifrån deras behov och 
förutsättningar. Dessa kunder får även tillgång till 
 jurister som täcker de flesta områden, exempelvis 
skatte och civilrätt samt hjälp med pensionslösningar. 

SEB har en mångfacetterad kundskara, där varje kunds livssituation – och därmed behov –  
ser olika ut. Med hjälp av våra många kontaktytor arbetar våra medarbetare varje dag med  
att hitta rätt lösning för individen. Det är så vi förenklar våra kunders vardag.

 Private Bankingenheter i bland annat Luxemburg, 
Genève, London och Singapore.

När det gäller livförsäkringar samarbetar SEB med 
cirka 2 000 försäkringsförmedlare i Sverige, Danmark 
och de baltiska länderna. Vi har också en egen säljkår 
på cirka 350 personer. I Tyskland samarbetar SEB med 
försäkringsbolaget AXA.

SEB är också ledande kortutgivare i Norden med 
ett flertal kort – Visa, EuroCard, MasterCard och 
 Diners – och olika säkerhetslösningar.

Våra produkter  
och kompetenser 
Oavsett var i livet man befinner sig, så står SEB till 
 förfogande med råd och hjälp. Vi lär känna kun
dens önskemål och behov och föreslår produkter 
och lösningar som syftar till att förenkla vardagen, 
skapa handlingsfrihet och utveckla individens 
ekonomi.

Vi har produkter och lösningar för i princip 
varje situation. Det kan till exempel handla om  
en mix av olika sparformer inför pensionen eller 
mer avancerad kapitalförvaltning, enkla och snabba finansieringslösningar för  
allt från miljöbillån till bolån för seniorer eller smidiga betalningar som förenklar 
 vardagen – hemma vid datorn eller på utlandsresan. 

Jacob Sebardt (Bolån), Catharina Händler (Betalningar), Jens Magnusson (Välfärdsekonom SEB Trygg Liv),  
Maria Häggbom (Private Banking), Ulrika Ekberg (Spara privat), Johan Östlund (Placeringar), samtliga från Sverige.

En kunskapsorganisation 

Vår koncern rymmer kunskap och engagemang kring allt som rör ekonomin. Här 
ryms en bred palett av kompetenser; allt från analytiker och privatrådgivare till juris
ter. Vi formerar oss alltid så att rätt kompetens hamnar i rätt situation, vilket ibland 
innebär enskilda engagerade rådgivare och ibland hela kundteam. Våra erfarna och 
kompetenta medarbetare har också gång på gång visat prov på sin förmåga att 
 tänka nytt. För kundens bästa.

Spara

Låna

Betala

Placera

Liv
försäkring

Rådgivning utifrån dina behov, i vardagen och inför  framtiden
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Rådgivare med ”gröna” fingrar
Hans vardag består av att sköta om sina kunders placeringar och få deras 
kapital att växa. Patrik Iwarsson har varit med i både upp- och nedgångar 
och säger att hans jobb till stor del handlar om att tänka långsiktigt. ”Det är 
lätt när börsen går upp, men det krävs mod att hoppa av i tid”, säger han.

Vad är det bästa med att vara kapitalrådgivare?
– En viktig bit i arbetet är förstås relationen till kunderna och det mest 
tillfredsställande är inte att göra snabba affärer utan att ha kunder 
som fortsätter att vara nöjda efter tio år. Jag ser mig som en träd
gårdsmästare som odlar fram och ser trädgården växa – kundernas 
placeringar är tulpaner och rosor som jag pysslar om och ger näring åt.

– Informationsflödet idag är enormt, och svängningarna på bör
sen sker allt tätare. Det räcker inte med att ett bolag går bra, utan 
små eller stora skeenden i omvärlden är det som i slutänden påver
kar börskursen. Det är svårt och utmanande att sovra i all informa
tion och försöka förstå den dynamiken. Men det kittlar mig också 
oerhört, säger Patrik Iwarsson.

Vad är det svåraste?
– En av förväntningarna är till exempel att jag skall förutse när börsen 
går ner. Det säger sig självt att det kan vara komplicerat ibland. Både 
vad gäller när pendeln kommer att svänga och hur kraftig svängning
en blir. Men det allra svåraste är nog att ha  modet att råda kunderna 
att kliva av när det går som bäst. 

Hur har kundernas behov förändrats under krisen?
– Krisen har lärt både oss och kunderna mycket, och idag står vi star
kare rustade tror jag. Vi jobbar med fler instrument för placeringar 
och fler tillgångsslag. På så sätt kommer vi att kunna klara framtida 
svängningar bättre.

– Så här i efterhand associerar jag det som hände hösten 2008 
till Tage Danielssons monolog om sannolikhetsläran och kärnkrafts
olyckan i Harrisburg från slutet av 70talet. ”Före Harrisburg så  
var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle 
hända”.

Hur tar en kapitalrådgivare hand om de egna  
placeringarna? 
– Jag gör kontinuerligt investeringar i mitt och familjens boende, som 
liksom för många andra är en väsentlig del av hushållets ekonomi. 
Och så ser jag  regelbundet över mitt pensionssparande.

Vad är ditt råd till personer som har ont om tid och  
inte hinner se över sin ekonomi tillräckligt ofta?
– Då skall de självklart ta hjälp av någon på banken som har tid och 
kunskap, ler han.

Namn: Patrik Iwarsson
Ålder: 41
Bor: Malmö
Yrke: Kapitalråd givare SEB
Egenskaper som gör honom bra på sitt jobb: Glädje
spridare, idéspruta, drivande. ”Jag ser möjligheter i allt!”
Familj: Sambon Caroline, sönerna Rasmus, 9, och 
 Alexander, 4, och dottern Nelly, 2.
Intressen: Familjen, vännerna och skidåkning. Samlar 
sällskapsspel (har över 400 stycken) och renoverar sitt hus 
på fritiden.
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Tyck till på SEB:s Newsroom!
I november lanserade SEB som första svenska bank sitt Newsroom – en samlings- 
plats på nätet där journalister, bloggare, analytiker, kunder, arbetssökande,  
investerare och alla som är intresserade kan följa vad som händer i banken.

På Newsroom visas koncernnyheter, lokala och regionala nyheter från olika marknader sida  
vid sida med inlägg i sociala medier från bankens talespersoner. Här samlas kommentarer  
och rapporter men även filmklipp, bilder och presentationer som SEB publicerar på fil och  
bildtjänster på nätet som YouTube och Flickr 1). 

Den nya webbplatsen gör det enklare för bloggare och andra som skriver om SEB att sprida  
information om banken. Detta både genom att allt samlas på samma ställe och genom att det  
blir enklare att infoga länkar till materialet på Newsroom i nyhetsartiklar och annan kommu 
nikation på nätet.

http://newsroom.sebgroup.com/

1) Flickr och You Tube är nätets största bild respektive filmtjänster.

24–7
på 23 språk 
I Sverige erbjuder SEB:s Telefonbank såväl privat som 
mindre företagskunder personlig service dygnet runt 
365 dagar om året – på 23 olika språk. Även SEB i Est
land har personlig service 24 timmar om dygnet. I övri
ga Baltikum och Tyskland har bankens kundcenter ett 
litet mer begränsat öppethållande. Totalt besvarades 
5,8 miljoner samtal och över 600 000 mail av SEB:s 
kundcenter under 2009.

En webbplats för alla  
dina vardags ärenden
Idag är det är få kunder som inte använder sig av bankens inter
nettjänster. Varje månad  genomförs uppdateringar på Internet
kontoren. Ofta kommer förbättringsförslagen direkt från kunder 
som hör av sig till SEB. 

Nya webbfunktioner 2009 

●  Ekonomisk översikt direkt på startsidan 
Tillgångar och skulder visas direkt när du har loggat in.  
Du kan också själv lägga till poster från andra banker.

●  Se de senaste 16 månadernas kontohändelser 
Konto historiken har utökats från 90 dagar till 16 månader.

●  Förbättrad Mobila banken
Se konton, gör överföringar,  betala efakturor och följ dina 
fonder och aktier från mobilen.

●  Följ upp- och nedgångar för dina värdepapper
Med nya funktionen depåhistorik kan du bl a räkna ut 
 skatten vid försäljning och underlätta deklarationen.

●  E-faktura för företag
Du som har Internetkontoret för företag kan låta dina 
 kunder välja efaktura och spara både porto, miljö och tid.

●  Ring upp och få ditt saldo uppläst i mobilen
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Studentpaket som får 
pengarna att räcka
Studenter brukar ha svårt att få ekonomin att gå ihop. 
Därför har vi tagit fram ett erbjudande med bra bank
tjänster och rådgivning till personer som fortsätter att 
studera efter gymnasiet. Erbjudandet är kostnadsfritt 
(värde 1 265 kronor). 

De flesta ungdomar som studerar och/eller har tillfälli
ga jobb har ännu inte den fasta årsinkomst som krävs för 
att få ett bolån. Om de förstärker skuldebrevet med en 
förälder som är kreditvärdig är det lättare att få lån. På  
så sätt kan föräldrar underlätta för sina barn att flytta 
 hemifrån. 

Alternativa pensions lösningar  
– och pris till ny produkt i Danmark 

Alla människor ha olika sparförutsättningar och behov, bland 
annat beroende på var i livet de befinner sig. Eftersom vi inom 
SEB har både bank, kapitalförvaltnings och försäkringskun
nande har vi alla möjligheter att hjälpa till att förverkliga kun
dernas drömmar om livet ”after work”. Bland annat kan vi hjälpa 
till med att se sambanden mellan pensioner, sparande och  
boende.

I Sverige erbjuder vi flera alternativ som komplement till den 
allmänna pensionen och individuellt pensionssparande – Enkla 
pensionen, Fondförsäkring och Kapitalspar – liksom tjänstepen
sionslösningar. 

I Danmark tilldelades SEB Pension under 2009 det internatio
nellt erkända priset ”Innovation of the Year 2009” för sin produkt 
”Tidspension”. Utmärkelsen, som delas ut av branschtidningen 
”Life & Pensions”, kom samtidigt som SEB Pension lanserade en 
förbättrad version, ”Tidspension med garanti”, på den danska 
marknaden. Med ”Tidspension” erbjuds kunderna en skräddar
sydd utjämningsmekanism som skapar stabilitet och skydd mot 
stora variationer i utbetalningarna.
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Vårt erbjudande till privatpersoner

Enkla sortimentet
SEB:s Enklasortiment består av konkurrenskraftiga 
produkter som skall täcka kundens helhetsbehov.  
De bygger på enkelhet, tillgänglighet och tydlighet.  
I sortimentet ingår Enkla lånet, Enkla krediten, Enkla 
sparkontot, Enkla depån, Enkla pensionen och Enkla 
vardagen. Sortimentet är lika uppskattat av kunder 
med stora, komplicerade behov som av kunder med 
mindre komplexa behov.

Internettjänster och telefon service 
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, de baltiska länderna och Tyskland 
erbjuds privatkunderna personlig service på telefon – 
i Sverige och Estland dygnet runt, årets alla dagar. 
Kunderna kan också göra sina bankaffärer via en 
 automatisk telefontjänst närhelst det passar dem.

Kort
Ett bekvämt sätt att betala exempelvis inköp och  resor 
erbjuder SEB:s kort – Visa, Eurocard, MasterCard och 
Diners – som kan användas i butiker och uttagsauto
mater över hela världen samt på Internet med säker
hetslösningarna Verified by Visa och Master Card  
SecureCode. SEB är ledande kortut givare i Norden.

Bolån och annan finansiering
SEB:s bolån, som omfattar finansiering av villa, bo
stadsrätter och fritidshus, har vuxit kraftigt under se
nare år, framför allt i Sverige. Med ett brett utbud av 
olika finansieringslösningar i form av lån och krediter 
som bil ,miljöbils , fritids och båtlån samt kontokre
diter erbjuder SEB lösningar som svarar mot kunder
nas skiftande finansieringsbehov.

Sparande i bank,  
värdepapper och fonder
SEB har ett brett utbud av sparandeprodukter, anpassa
de till olika behov. SEB har förvaltat kapital åt privatper
soner i Sverige sedan mitten av 1800 talet. På ett spar
konto växer pengarna tryggt och finns alltid till hands. 
Med aktieobligationer får spararna alltid tillbaka det 
mesta av sitt satsade kapital och har samtidigt möjlig
het att ta del av en kursuppgång. I dag är SEB ett av de 
större fondbolagen i norra Europa med cirka 200 egna 
ränte och aktiefonder i Norden, Baltikum och Tyskland.

Betalningar
Med SEB:s betaltjänster betalar våra kunder räkning
ar och gör överföringar bekvämt. Bland tjänsterna 
kan bland annat nämnas betalservice via internet, 
 kuvert, autogiro samt utlandsbetalningar.

Försäkrings och pensions sparande
SEB erbjuder sina kunder i Sverige, Danmark och 
 Baltikum ett komplett sortiment av liv och pensions
försäkringar. Dessutom har SEB ett brett  utbud av 
produkter som komplement till den offentliga välfär
den, exempelvis sjuk och sjukvårdsförsäkring. I Tysk
land samarbetar SEB med försäkringsbolaget AXA.

Private banking 
SEB:s tjänster inom private banking vänder sig främst 
till privatpersoner med en placeringsbar förmögenhet 
på 5 Mkr eller mer, alternativt har en omfattande och 
komplex ekonomi. Utgångspunkten i varje kundrelation 
är en finansiell handlingsplan som omfattar allt från 
rådgivning kring skatter och juridik till förmögenhets
förvaltning, finansiering, försäkringar och praktiska lös
ningar för vardagsekonomin. Den aktive placeraren er
bjuds även en egen aktiemäklare. Förutom i Sverige och 
övriga Norden har SEB private bankingverksamhet i 
 Genève, Luxemburg, Singapore, London och Nice.
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Hur arbetar du med dina  kunder?
– Vi håller nära kontakt, och har en personlig relation med alla 
koncerner som vi jobbar med. Vi försöker lyssna, komma med för-
slag på förbättringar. En gång om året gör vi även en ”business re-
view” och ser över engagemanget med SEB och hur vi kan vidare-
utveckla vårt samarbete.

– En del vill kanske mest tala om finansiering, men vi vill borra 
djupare, försöker få hela bilden av företaget och framtidsplaner-
na. Vi ser oss som en viktig affärspartner, och det är så vi kan ligga 
i framkant och föreslå förbättringar – ofta till och med utan att 
kunden själv har sett att det finns en förbättringspotential.

Kan du ge exempel?
– Nyligen hjälpte vi ett svenskt företag som importerar stora 
mängder el att minimera sina valutarisker. Eftersom de handlar på 
den internationella elmarknaden och behöver växla till andra valutor 
för att betala elen, kunde vi hjälpa till med att hedga valutan, och 
alltså försäkra företaget mot kronfall och stärkningar av andra  
valutor.

– Det här var inget som den aktuella kunden hade bett oss att 
titta på, utan något som vi identifierade när vi gick igenom deras 
resultat- och balans räkning.

Vad driver dig, arbetsmässigt?
– Jag stortrivs när jag jobbar med att hitta nya kunder. Att ringa 
upp någon jag aldrig har talat med tidigare och skapa förutsätt-
ningar för en framtida affärsrelation är utmanande men också  
väldigt roligt. 

– Det är stort för en koncern att byta bank. Idag har också 
många finansiella institutioner likartade produkter och tjänster, 
därför är det extra viktigt att utnyttja SEB:s speciella kompetens 
som företagsbank på bästa sätt.

Vad är det mest utmanande?
– I den här banken har vi en mängd personer med djup kompetens 
inom en rad olika  finansiella specialområden. Allt från Cash 
 management, Trade finance (säkrade betalningsinstrument) och 
leasing till projekt finansiering och så kallade värdepapperi serings-
lösningar. Det handlar mycket om att plocka fram den kompetensen 
vid rätt till fälle så att den kommer till nytta för mina kunder. Så det 
gäller verkligen att både ha mycket god insyn i kundens behov och 
att kunna bankens organisation.

Att jobba nära kundföretag och se till att deras specifika behov av 
lösningar kan matchas med rätt kompetens inom SEB, får Sharona 
Gessler att trivas på jobbet. Inte minst när hon kan skapa mervärden 
och förutse behov som kunderna själva ännu inte vet att de har.

Alltid med kundens bästa för ögonen

SEB – årets småföretagarbank
För andra året i rad har SEB utsetts till årets småföretagarbank av tidningen Privata  affärer. 2007 fick SEB 
pris för årets bästa småföretagarprodukt. 

Utnämningen motiveras med att SEB har fortsatt sin satsning på småföretag och utvecklat tjänster 
och erbjudanden. I år har kunderna erbjudits ett startaegetpaket med kostnadsfri rådgivning inför 
 nystart och en meny med ett 15tal tilläggstjänster från andra företag. 

Tidningen lyfter också fram Enkla Firman Finansiering som lanserades i början av året och ger kunden 
möjlighet att låna upp till 300 000 kronor genom en förenklad process. Även möjligheten att via telefon 
få rådgivning 24 timmar om dygnet på ett 20tal språk framhålls i motiveringen. 

– Vi vill frigöra tid och underlätta administration så att företagaren kan lägga mer energi på sin verk
samhet, säger Mats Torstendahl, chef för division Kontorsrörelsen. Det är extra roligt att vi får positiv 
 återkoppling på vår tillgänglighet via telefon som är en unik tjänst på den svenska bankmarknaden.

SEB har i dag drygt 150 000 företagskunder i Sverige, varav omkring 125 000 före tag med mindre  
än fem miljoner i omsättning. Antalet kunder ökar med ungefär tio procent netto per år. 
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Namn: Sharona Gessler
Ålder: 39
Bor: Stockholm
Yrke: Kundansvarig för ca 15 koncer
ner med en omsättning på över en 
miljard kronor.
Egenskaper som gör henne bra på 
sitt jobb: Drivande, nyfiken och envis 
”Jag ger mig aldrig”.
Familj: Maken Fredrik, tvillingarna 
 Sarah och  Rebecca, 5, och S amuel,  
2 år.
Intressen: Familjen. Men också 
 vännerna och tennis.

Utmärkelser under året
Liksom under tidigare år rankades SEB som bästa företagsbank inom en rad områden 2009.  
Här visas några exempel på utmärkelser som presenterats av olika undersökningsföretag och tidskrifter.

Prospera : 

●  Nummer 1 inom corporate finance 
(företags rådgivning) i Norden 

●  Bästa analysfirma i Sverige

●  Bästa bank för aktiehandel , alla 
 nordiska länder

●  Nummer 1 inom valutahandel i 
 Norden

Euromoney: 

●  Bästa bank i Sverige

●  Bästa bank för för fusioner och 
 förvärv i Norden och Baltikum

●  Tredje bästa bank i världen för 
 fastighetsaffärer

●  Bästa bank inom cash manage
ment i Norden och Baltikum 
 

Global Finance Magazine: 

●  Bästa bank för handelsfinansiering 
i Norden

Global Investor: 

●  Nr 1 avseende depåhantering för 
utländska investerare i alla nordiska 
och baltiska länder

Treasury Manager International: 

●  Bästa bank i Norden  avseende cash 
management, riskhantering och 
 finansiell ”supply chain”. 

Namn: Sharona Gessler
Ålder: 39
Bor: Stockholm
Yrke: Kundansvarig för ca 15 koncer
ner med en omsättning på över en 
miljard kronor.
Egenskaper som gör henne bra på 
sitt jobb: Drivande, nyfiken och envis 
”Jag ger mig aldrig”.
Familj: Maken Fredrik, tvillingarna 
 Sarah och  Rebecca, 5, och S amuel,  
2 år.
Intressen: Familjen. Men också 
 vännerna och tennis.
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På kundens sida när krisen slog till

Sibbhultsverken i det lilla skånska samhället Sibbhult bildades 2006, 
då företaget tog över en del av produktion och produktionsanlägg
ning från Scania. Sedan dess har bolaget varit leverantör av bland 
annat komponenter till växellådor till Scania och en handfull andra 
tillverkare av tunga fordon. Under 2008 omsatte företaget drygt  
400 Mkr och hade 140 anställda.

Verksamheten har rullat på bra – fram till hösten 2008, då luften 
helt gick ur marknaden för tunga lastfordon i samband med den 
 internationella kreditkrisen. 

– Vår försäljning minskade med 70 procent på trefyra månader. 
Det ledde till att vi tvingades till stora personalnedskärningar och en 
drastisk översyn av alla andra kostnader i bolaget, berättar Lars Dahl, 
VD och delägare i Sibbhultsverken.

– Vi har alltid haft en nära kontakt med SEB:s lokala bankkontor 
och nu fick vi hjälp även av bankens centrala enheter. 

För SEB har det varit viktigt att även under den finansiella och 
ekonomiska krisen stå vid kundens sida. Tillsammans med Sibbhults
verkens ledning har SEB bland annat arbetat med likviditetseffektivi
sering och förhandlat med övriga finansiärer.

Kontakterna mellan SEB och Sibbhultsverken har varit mycket 
täta med bland annat veckovis uppföljning av orderläge, rörelse
kapitalbindningar och likviditetssituation. 

– Vi ser mycket positivt på Sibbhultsverkens goda förmåga att 
snabbt anpassa kostnaderna till de nya förutsättningarna, säger 
Magnus Berggren på SEB:s enhet Special Credits Management. 

– Tack vare stödet från SEB och en god dialog med nyckelkunder 
har vi kunnat skaffa oss tillräckliga muskler för att bredda sortimen
tet och ta nya affärer. I dag är försäljningen tillbaka på 75 procent av 
den nivå som rådde före krisen och vi har återanställt femton medar
betare, säger Lars Dahl.

Under sommaren 2009 deltog Lars Dahl vid en hearing med bland 
andra finansmarknadsminister Mats Odell, där många klagade på att 
bankerna försvårade företagens verksamhet genom att inte vilja ställa 
upp med krediter.

– Jag kände inte alls igen mig i den beskrivningen när det gäller 
vår bank – och det påpekade jag också, säger Lars Dahl.

I slutet av 2008 var läget bekymmersamt för skånska 
 Sibbhultsverken, som bland annat producerar delar till 
växellådor för lastbilar. Försäljningen sjönk dramatiskt och 
likviditeten var hårt ansträngd. I dag är läget under kontroll 
och omsättningen är snart tillbaka till tiden före krisen.

Sibbhultsverkens VD Lars Dahl (t.v.) i 
samtal med SEB:s Magnus Berggren.
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SEB Enskilda rådgivare i baltisk telekomaffär 

I en undersökning byggd på 700 kundintervjuer som företaget Pros
pera presenterade under hösten 2009 rankades SEB Enskilda som 
etta i Norden bland såväl lokala som internationella rådgivare. Totalt 
ingick 22 lokala och elva internationella rådgivare i undersökningen. 

SEB Enskilda delade förstaplatsen på samtliga de nordiska mark
naderna – men med olika konkurrenter i respektive land. SEB hamnade 
i topp även förra gången Prospera genomförde denna enkätundersök
ning 2007. 

Under året rankade även tidskriften Euromoney och Financial 
 Times och Mergermarkets SEB Enskilda som bästa rådgivare vid före
tagsaffärer i Norden.

Under 2009 genomfördes betydligt färre fusioner och förvärv än 
året dessförinnan. Ändå var aktiviteten hög, främst därför att många 
företag behövde stärka sina balansräkningar genom att begära in 
nytt kapital från sina aktieägare.

SEB Enskilda var under 2009 rådgivare i samband med 27 fusio
ner och förvärv till ett sammanlagt värde av drygt 7 miljarder euro 
samt 38 kapitalmarknadstransaktioner omfattande cirka 6 miljarder 
euro. Elva av transaktionerna gällde nyemissioner för bland annat 
SAS, SEB, Husqvarna och Eniro.

Ett av de företag som anlitade SEB Enskilda under året var  
Telia Sonera, som önskade utöka sitt ägande i de baltiska telebolagen 

Eesti Telekom och TEO LT. Arbetet drogs igång under sommaren.
– Vår strategi är att öka innehaven i majoritetsägda bolag och i 

största möjliga mån ha helägda bolag, säger PerArne Blomquist, 
ekonomi och finansdirektör på Telia Sonera.

Genom transaktionerna som offentliggjordes den 24 augusti 
 ökade Telia Soneras ägarandel från 60 till 100 procent i Eesti Telekom 
och från 60 till 67 procent i TEO LT. Affärerna var värda 3,3 miljarder 
kronor (5,1 miljarder estniska kronor) respektive närmare 1,6 miljarder 
kronor (527 miljoner litauiska litas).

Tre enheter inom SEB Enskilda var involverade – Stockholm, 
 Tallinn och Vilnius. Dessutom engagerades lokala PR och advokat
firmor, liksom brittiska advokater eftersom båda företagen var 
 noterade på Londonbörsen. Affärerna offentliggjordes samtidigt  
på respektive marknad.

– Eftersom det rörde sig om noterade bolag hade vi en parallell 
process i både Estland och Litauen. Om vi bara lagt bud på det ena 
bolaget hade det spekulerats i att vi skulle lägga bud på det andra 
 bolaget. Då var det lika bra att göra det parallellt eftersom vi ändå 
hade den ambitionen, säger PerArne Blomquist. 

En effekt av affären är att Telia Sonera tydligt visar att de tror på 
regionen.

– Det blev en positiv signal till marknaden och buden i sig skapade 
ett börsrally i hela Baltikum, säger PerArne Blomquist. 

Till SEB Enskildas större uppdrag under 2009 vid sidan av Telia 
Sonera hörde samgåendet mellan svenska Posten och Post Danmark, 
Ericssons förvärv av tillgångar från kanadensiska Nortel Networks och 
AP Möller Maersks placering av egna aktier. SEB Enskilda var  också 
 ensam rådgivare till svenska regeringen i  samband med statens 
 utförsäljning av 463 apotek. 

Under 2009 röstades SEB Enskilda återigen fram som  
bästa rådgivare vid företagsaffärer i Norden i flera olika 
undersökningar. Banken var rådgivare i samband med  
27 fusioner och förvärv – bland annat Telia Soneras bud  
på Eesti Telekom i Estland och TEO LT i Litauen.

Fakta Telia Soneras bud på  
Eesti Telekom samt TEO LT

Rådgivare:  
SEB Enskilda i Stockholm, Tallinn och  Vilnius.

Affärens storlek:  
Telia Soneras ägarandel ökade från;

•  60 till 100 procent i Eesti Telekom  
(värde 3,3 miljarder kronor).

•  60 till 67 procent i TEO LT  
(värde 1,6 miljarder kronor).
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Vårt erbjudande till företag och institutioner

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

Enkla firman finansiering
Enkla firman finansiering vänder sig till perso
ner som driver enskild firma och har paketlös
ningen Enkla firman. Finansieringsbeloppet – 
på totalt mellan 10 000 och 300 000 kronor 
– kan fritt fördelas mellan kontokredit, lån och 
betalkort.  Ansökan görs via internet, telefon 
eller kontor.

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.

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 öp
pet dygnet runt, alla dagar året om. Här finns 
även företagsrådgivare tillgängliga på telefon.

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

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

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

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. Under 2009 lanse
rade SEB en ehandelstjänst för mindre och 
nystartade företag.

Pensionslösningar 
För små och medelstora företag har SEB tagit 
fram en flexibel pensionsplan, Tryggplan, som 
kan anpassas efter företagarens och de anställ
das behov och önskemål. För företag med en 
nordisk verksamhet kan SEB via samarbetsav
tal erbjuda tjänstepensionslösningar för före
tag med anställda även i Danmark, Norge och 
 Finland.

Kundcenter företag 
Via vårt kundcenter i Sverige kan företags
kunderna få kvalificerad hjälp och rådgivning  
på telefon, dygnet runt och på 22 språk.

Starta egetguide
Under 2009 har SEB arbetat fram en vägled
ning för personer som funderar på att starta 
eget. Guiden består av fem steg – från det att 
idén tar form till det att kunden kommit igång 
med sitt  företag.

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

Små- och medelstora företag
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Försäkring
Genom att erbjuda försäkringslösningar och tillhörande tjänster på flera 
marknader som Norden, Baltikum och Tyskland kan SEB tillfredsställa fö
retagens behov när det gäller exempelvis tjänstepensioner och förmåner 
till anställda. SEB erbjuder även försäkringslösningar för att företagen skall 
kunna minska sjukfrånvaron och reducera kostnader som är förenade 
med den. En annan tjänst är administration av pensionsstiftelser, där SEB 
är ledande på de svenska och de baltiska marknaderna. För företag med 
nordisk verksamhet kan SEB via samarbetsavtal erbjuda tjänstepensions
lösningar för företag med anställda även i Danmark, Norge och Finland.

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

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

Specialfinansiering
SEB hjälper kunderna med komplexa, analys och dokumentationsinten
siva finansieringar – ofta riktade till speciella branscher. Vårt erbjudande 
bygger på en djup kunskap om olika industrisektorer samt kundernas 
verksamheter och processer. Därmed har vi förutsättningar att göra väl
grundade riskbedömningar och på så sätt erbjuda konkurrenskraftiga  
finansieringslösningar.

Rådgivning och finansiering  
inom fastighetssektorn
Fastighetsmarknaden växer och blir allt mer internationell. Specialise
ringen inom branschen tilltar, vilket ökar efterfrågan på sofistikerade och 
skräddarsydda bank, rådgivnings och finansieringstjänster. 2009 utsåg 
Euromoney SEB till bästa bank i Norden och Lettland samt trea i världen 
för sina tjänster inom fastighetssektorn.

Stora företag och institutioner

Handel på de finansiella marknaderna
För att på bästa sätt möta våra kunders finansiella behov hittar vi 
gemensamt lösningar inom aktie, råvaru, ränte, och valutahan
del, oavsett det gäller ett eller en kombination av flera tillgångsslag. 
Våra specialister utbyter sedan löpande dessa idéer och tankar 
med kunderna. Dessutom kan våra kunder ta del av vår prisbelönta 
Research, som är sammanställd av över 100 analytiker. Vårt tydliga 
fokus på våra kunder och deras unika behov har lett till att SEB är 
störst i världen på handel med svenska kronor och att SEB Enskilda 
är den största aktören på de nordiska börserna.

Kapitalförvaltning
Företagsanpassad kapitalförvaltning är en skräddarsydd tjänst 
som riktar sig till företag och finansiella institutioner. Kapitalför
valtningen erbjuder behovsanpassad diskretionär och rådgivan
de förmögenhetsförvaltning. Placeringshorisonten bör vara minst 
ett år. Vår ambition är att ge bästa möjliga avkastning i förhållan
de till den risk kunden väljer.

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

Corporate finance
SEB erbjuder en omfattande rådgivningsverksamhet kopplad till 
företagsförvärv, försäljningar och fusioner samt aktieemissions 
och noteringsverksamhet. Under 2009 rankades SEB som bästa 
rådgivare i Norden av både marknadsundersökningsföretaget 
Prospera och Financial Times.

Cash management 
SEB kan hjälpa kunderna att utveckla och effektivisera sina likviditetsprocesser med målet att sänka 
kundernas kostnader. I vårt erbjudande ingår allt från betalningar och konton till avancerad rådgivning 
och analys. Vår framgång bygger på förmågan att känna våra kunders behov och att utveckla nya 
 lösningar i samarbete med våra kunder, vilket bekräftas av en rad internationella utmärkelser. SEB  
har under många år rankats högt på detta område – även internationellt.
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SEB:s resultat 2009
Att säkra SEB:s stabilitet och affärsverksamhet har haft högsta prioritet under det excep-
tionella året 2009. Genom en rad åtgärder har banken byggt upp en motståndskraft mot 
så gott som alla tänkbara negativa scenarion. Rörelseresultatet försämrades till följd av 
kraftigt ökade reserveringar för kreditförluster och goodwillnedskrivningar.

Trots den negativa makroekonomiska situationen var SEB:s underlig-
gande resultat fortsatt starkt under hela 2009. Kundaktiviteterna var 
intensiva och affärsvolymerna höga inom de flesta områden. Intäkterna 
förbättrades med 8 procent och rörelseresultatet före kreditförluster 
steg med 1 procent. Resultatet urholkades dock i hög grad av reserve-
ringar för befarade kreditförluster i Baltikum och goodwillnedskrivningar 
i Baltikum, Ukraina och Ryssland. 

Stärkt balansräkning
Under året vidtogs en rad åtgärder för att stärka koncernens balans-
räkning och finansieringsposition. 

●  Den nyemission som genomfördes under våren 2009 innebar till-
sammans med den innehållna utdelningen för 2008 att bankens 
 kapitalbas stärktes med 19,5 miljarder kronor. 

●  Kärnprimärkapitalet förstärktes ytterligare, bland annat genom en 
kapitalvinst på 1,3 miljarder kronor från återköp av 400 miljoner 
brittiska pund av efterställda skulder.

●  Löptiderna för den matchade finansieringen av bankens verksam-
het ökade till 18 månader. Denna extra säkerhetsåtgärd har skett på 
 bekostnad av räntenettot, som reducerats med 1 200 Mkr.

 
Ökat underliggande resultat till följd av starkt kundfokus
Under 2010 stärktes SEB:s relationer med kunderna, vilket avspeglas i 
såväl ökade marknadsandelar som hög ranking på viktiga områden. 
Denna utveckling syns också tydligt i bankens underliggande resultat, 
som är det starkaste hittills. 

Exklusive goodwillnedskrivningar, kapitalvinster och rekonstruk-
tionskostnader ökade resultatet före reserveringar med 11 procent till 
17 215 Mkr. (Mer information om resultatutveckling och finansiell ställ-
ning presenteras på sid. 20–23).

SEB:s rating
Att ha en god rating är viktigt, framför allt eftersom det påverkar kost-
naden för upplåning på den internationella kapitalmarknaden.

Till följd av det förbättrade internationella konjunkturläget i kombi-
nation med SEB:s stärkta balansräkning ändrade Standard & Poor’s, 
den 1 mars 2010, sin outlook för SEB till stabil från negativ. Samtidigt 
bekräftades SEB:s långsiktiga A-rating.

Även ratingbolaget Fitch betraktar SEB:s utsikter som stabila, medan 
Moody’s fortfarande har en negativ outlook till följd av sin syn på Balti-
kum och Sverige.

SEB:s långsiktiga mål är att ha en AA-rating.

Resultat före kreditförluster 1)
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 Procent Mkr

Stora Företag & Inst. 62 12 505
Kontorsrörelsen 15 3 015
Liv 10 2 115
Baltikum 7 1 515
Kapitalförvaltning 6 1 140

Divisionsvis fördelning, 2009
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1)   Exklusive goodwillnedskrivningar, 1,6 miljarder i kapitalvinst  
på återköp av förlagslån, övrigt och elimineringar.

Geografisk fördelning, 2009
 Procent Mkr

Sverige 53 8 341
Norge 15 2 347
Danmark 10 1 596
Lettland 6 904
Litauen 4 660
Estland 4 645
Tyskland 4 629
Finland 4 622
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Stora Företag & Institutioner
Stora Företag & Institutioners utveckling under 2009 återspeglade tydligt 
det tudelade året med extrem marknadsturbulens under första halvåret och 
betydligt lägre aktivitet från och med sommaren. Divisionens resultat för 
2009 var rekordartat. Intäkterna steg med 19 procent och rörelseresultatet 
med 40 procent. Resultatet var starkt i alla affärsenheter. 

Kreditkvaliteten var fortsatt god och kreditförlusterna minskade med  
9 procent jämfört med 2008.

Under året var SEB Enskilda rådgivare vid ett stort antal viktiga förvärvs-
transaktioner (se artikel på sidan 15).

Affärsresultat per division

Kontorsrörelsen
Kontorsrörelsens resultat var blandat. Verksamheten i Sverige liksom affärs-
område Kort visade goda resultat medan kontorsrörelsen i Tyskland redovi-
sade ett negativt resultat. Sammantaget sjönk intäkterna med 4 procent 
och rörelseresultatet med 49 procent.

I Sverige vann SEB marknadsandelar på bolånemarknaden och fick också 
12 200 nya mindre och medelstora företagskunder. I Tyskland påverkades 
verksamheten negativt av låga marknadsräntor och minskad aktivitet samt 
stigande kreditförluster. Kortverksamheten rapporterade sitt starkaste år 
någonsin både såväl intäkter som rörelseresultat.

Liv
Livdivisionen visade en markant styrka. Intäkterna ökade med 36 procent 
och rörelseresultatet fördubblades. Fondförsäkring är fortsatt den viktigaste 
produkten med en andel på 80 procent av den totala försäljningen. I Sverige 
är SEB sedan många år klart ledande inom fondförsäkring med en andel på 
26,6 procent för 2009. 

Livdivisionen arbetar utifrån en multidistributionsstrategi som innebär 
att försäljningen sker via bland annat egna försäkringsrådgivare, försäk-
ringsförmedlare samt SEB:s bankkontor.

Baltikum
Resultatet för division Baltikum påverkades starkt av den negativa makro-
ekonomiska utvecklingen i Estland, Lettland och Litauen. Intäkterna sjönk 
med 21 procent och rörelseresultatet blev –10, 4 miljarder kronor, till följd av 
goodwillavskrivningar på sammantaget 2,3 miljarder kronor och reserveringar 
för kreditförluster på totalt 9,6 miljarder kronor.

Kapitalförvaltning
Kapitalförvaltnings intäkter minskade med 22 procent och rörelseresultatet 
sjönk med 43 procent, främst till följd av låga marknadsvärden i början av 
året. Nettoförsäljningen var stark med tanke på marknadsturbulensen och 
uppgick till 41 miljarder kronor (33). SEB hade det största nettoinflödet i aktie- 
och obligationsfonder på den svenska marknaden under året. Samtidigt 
hade bankens stora utflöden i korta räntefonder, viket var i linje med SEB:s 
rekommendation till kunderna. 

Storföretag väger tungt
SEB skiljer sig en del från övriga nordiska banker när det gäller kund-
struktur och intjäning. Under 2009 svarade stora företag och institu-
tionella kunder för cirka 45 procent av SEB:s intäkter. Det var en betyd-
ligt högre andel än hos de flesta övriga nordiska banker. SEB har också 
en betydligt större andel livförsäkringsintäkter än någon annan bank i 
Norden.

Affärsstrukturen återspeglas också i att provisionsintäkter tradi-
tionellt väger tyngre i SEB än i övriga banker till följd av koncernens 
 inriktning på rådgivning och transaktionsintensiv verksamhet för 
storföretag och finansiellt aktiva, kapitalstarka personer.

Eftersom affärsstrukturen skiljer sig åt mellan bankerna är detta  
en uppskattad fördelning av kundsegmenten. 

Kundsegment, nordiska banker 
Andel av intäkter, procent

   Kontorsrörelse, Norden

   Kontorsrörelse, Tyskland

   Kontorsrörelse, Baltikum

   Kontorsrörelse, England/Irland

  Stora företag och 
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I resultaträkningen redovisas koncernens intäkter och kostnader för året. Vid beräkning av rörelse resultatet 
tas även hänsyn till kreditförluster (både konstaterade och sannolika) och nedskrivningar.

Intäkter
 1   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 företags  - 
 ut låning. Omvänt kan kortfristig 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 skil-
jer sig också åt på olika delar av marknaden, beroende på olika 
hanteringskostnader och affärsrisk. Förändringar av marginaler-
na liksom av volymerna för in- och utlåningsverksamheten är na-
turligtvis av stor betydelse för utvecklingen av koncernens ränte-
netto, som till största delen utgörs av skillnaden mellan intäkter 
från utlåning till allmänheten (hushåll, företag) och kreditinstitut 
samt kostnader för in- och upplåning från allmänhet och kredit-
institut. 

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

Under 2009 ökade SEB:s räntenetto med 4 procent till  
19,5 miljarder kronor. Ökningen berodde framför allt på att både 
in- och utlåning ökade i genomsnitt under året. Räntenettot 
 påverkades negativt av bankens ökade kostnader för att stärka 
balansräkningen via förlängd löptid för finansieringen. De låga 
marknadsräntorna påverkade marginalerna på inlåning negativt. 

 
 2  Provisionsnetto

Provisionsintäkter från olika tjänster som aktiehandel, rådgiv-
ning och kortuppdrag väger traditionellt tyngre i SEB än i andra 
svenska banker. Det hänger samman med att banken i högre ut-
sträckning än andra satsat på tjänster för storföretag samt för-
mögenhetsförvaltning. 

Under 2009 sjönk provisionsintäkterna med 5 procent till 
14,5 miljarder kronor till följd av lägre intäkter från börshandel 
och andra kapitalmarknadsaktiviteter. Intäkterna från betalning-
ar och kort var i stort sett oförändrade.

 3  Nettoresultat av finansiella transaktioner
I denna post ingår såväl realiserade vinster och förluster i sam-
band med försäljning av aktier, obligationer och andra finansiella 
instrument som marknadsvärdet för orealiserade värdeföränd-
ringar på koncernens handelslager av värdepapper. Här har ut-
vecklingen på de finansiella marknaderna stor betydelse. Resul-
tatet av valutahandeln, där SEB är störst i Sverige och hamnar på 
delad första plats i Norden totalt, ingår också i denna post. 

Resultatanalys

Mkr 2009 2008
Föränd- 
ring, %

Intäkter

Räntenetto 19 490 18 710 4 

Provisionsnetto 14 460 15 254 –5 
Nettoresultat av  
 finansiella transaktioner 4 485 2 970 51 

Livförsäkringsintäkter netto 3 597 2 375 51 

Övriga intäkter netto 2 181 1 795 22 

Summa intäkter 44 213 41 104 8 

Kostnader

Personalkostnader –15 574 –16 241 –4 

Övriga kostnader –8 128 –7 642 6 
Av- och nedskrivningar av materiella  
 och immateriella tillgångar –4 695 –1 524

Summa kostnader –28 397 –25 407 12 

Kapitalvinster och -förluster från  
 materiella och immateriella tillgångar  4  5 –20 

Kreditförluster –12 448 –3 231

Rörelseresultat 3 372 12 471 –73 

Skatt –2 200 –2 421 –9 

Nettoresultat från kvarvarande  
 verksamheter 1 172 10 050 –88 

Vinst från tillgångar som innehas för 
 försäljning  6

Nettoresultat 1 178 10 050 –88 

Minoritetens andel  64  9

Aktieägarnas andel 1 114 10 041 –89 

Resultaträkning

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9
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Under 2009 påverkades nettoresultatet av finansiella transaktioner 
positivt av ökad volatilitet under första halvåret och hög aktivitet inom 
valuta- och räntehandeln. Ökningen skall också ses mot bakgrund av 
att banken i fjol hade värderingsförluster på 1,2 miljarder kronor rela-
terade till obligationsportföljen och konkursen i Lehman Brothers.

 4  Livförsäkringsintäkter netto
Denna post omfattar försäljningen av livförsäkringsprodukter, där 
fondförsäkringar står för en mycket stor andel. 

Under året ökade livförsäkringsintäkterna netto med 51 procent 
jämfört med 2008, bland annat beroende på att marknadsvärdena 
på fondförsäkringar steg.

 5  Övriga intäkter netto
Under denna rubrik återfinns bland annat realisationsvinster samt 
aktieutdelningar. Under 2009 återköpte SEB egna förlagslån, vilket 
medförde en kapitalvinst på 1,6 miljarder kronor. Under 2008 
uppgick SEB:s kapitalvinster till 800 Mkr.

 6  Kostnader
Totalt ökade kostnaderna under 2009 med 3 procent på jämförbar 
basis – det vill säga exklusive nedskrivning av goodwill för bankens 
investeringar i östra Europa på sammanlagt 3 miljarder kronor under 
2009 och omstruktureringskostnader på 600 Mkr under 2008. 
 Personalkostnaderna sjönk med 4 procent och övriga kostnader, 
bland annat för IT-satsningar, steg med 6 procent.

 7  Kreditförluster
Koncernens kreditförluster utgörs dels av konstaterade förluster, 
dels av reserveringar för sannolika förluster, där SEB fastställt att 
motparten troligtvis inte kommer att fullgöra sina betalningsför-
pliktelser. Eventuella återvinningar påverkar kreditförlustnettot 
positivt. Under 2009 ökade reserveringarna för kreditförluster 
kraftigt och nivån på förlusterna steg till 0,92 procent av utlåningen. 
Ökningen beror främst på de stora ekonomiska problemen i de 
baltiska länderna. I Norden var kreditkvaliteten fortsatt god.

 8  Rörelseresultat
Rörelseresultatet minskade till 3 372 Mkr (12 471). Resultatet före 
kreditförluster ökade med 1 procent till 15 816 Mkr. Justerat för 
kapitalvinster, goodwillnedskrivningar och omstrukturerings-
kostnader steg resultatet med 11 procent till 17 215 Mkr. 

 9  Nettoresultat
Årets nettoresultat, det vill säga rörelseresultat efter skatt, uppgick till  
1 178 Mkr (10 050). Detta belopp ligger till grund för beräkning av vinst 
per aktie och stärker bankens eget kapital. 

Kreditförlustnivå
Procent

Koncernens kreditförluster och  
reserveringar för förluster i relation  
till koncernens utlåning ökade till  
0,92 procent att jämföra med  
0,30 under 2008. 

Andelen osäkra fordringar netto  
i relation till koncernen utlåning 
 brutto var 1,39 procent.
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Rörelseresultat
Mkr

Rörelseresultatet minskade till  
3,4 miljarder, främst till följd av kraftigt 
ökade reserveringar för befarade 
 kreditförluster i Baltikum.
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Kostnader
Mkr

Kostnaderna ökade till 28,4 miljarder 
kronor (25,4) 2009. Justerat för good-
willnedskrivningar m.m. var ökningen 
3 procent. Justerat även för valutaom-
räkningseffekter sjönk kostnaderna 
med 2 procent.

Intäkternas fördelning
Mkr

Under 2009 svarade räntenettot  
för 44 procent av SEB:s totala  
intäkter på 44,2 miljarder. Under  
normala år brukar provisionsnettot 
stå för den största andelen av 
 koncernens intäkter. 

70 procent av intäkterna  genererades 
i Sverige och övriga  Norden.

  Räntenetto   Livförsäkringsintäkter netto

  Provisionsnetto   Övriga intäkter netto

  Nettroresultat av finansiella  transaktioner
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 1  Tillgångar
De största posterna utgörs av utlåning till allmänheten (hushåll, 
företag med mera) samt till kreditinstitut. Dessa svarar tillsam-
mans för drygt hälften av tillgångarna. En annan stor post är 
innehav av räntebärande papper. 

 2  Skulder och eget 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.

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 
 ställning och möjligheter.

För 2009 uppgår årets vinst efter skatt till 1 178 Mkr, vilket 
motsvarar 0:58 kronor per aktie. Styrelsen föreslår att 2 193 Mkr, 
eller 1:00 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna. Beslutet skall 
ses mot bakgrund av att utdelningen för 2008 hölls inne, att det 
ekonomiska klimatet förbättrats och att SEB har en stark 
 kapitalställning. 

Året i siffror

Här redovisas det bokförda värdet på koncernens tillgångar, skulder och kapital.

Balansräkning

SEK m 2009 2008
Föränd- 
ring, %

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden  
 hos centralbanker 36 589 44 852 –18

Utlåning till kreditinstitut 331 460 266 363 24

Utlåning till allmänheten 1 187 837 1 296 777 –8

Finansiella tillgångar  
 till verkligt värde1) 581 641 635 454 –8

Finansiella tillgångar  
 tillgängliga för försäljning1) 87 948 163 115 –46

Finansiella tillgångar  
 som innehas till förfall1) 1 332 1 997 –33

Investeringar i intresseföretag  995 1 129 –12

Materiella och immateriella  
 tillgångar 27 770 29 511 –6

Övriga tillgångar 52 655 71 504 –26

Summa tillgångar 2 308 227 2 510 702 –8

Skulder och kapital

Skulder till kreditinstitut 397 433 429 425 –7

In- och upplåning från  
 allmänheten 801 088 841 034 –5

Skulder till försäkringstagare 249 009 211 070 18

Emitterade värdepapper 456 043 525 219 –13

Finansiella skulder till  
 verkligt värde 191 440 295 533 –35

Övriga skulder 75 149 71 565 5

Avsättningar 2 033 1 897 7

Efterställda skulder 36 363 51 230 –29

Totalt kapital 99 669 83 729 19

Summa skulder och kapital 2 308 227 2 510 702 –8

1)  Varav obligationer och andra 
räntebärande värdepapper  
inklusive derivat.  457 209  628 675 –27

Balansräkning

 1

 2

100 %

100 %

75 %

75 %

50 %

50 %

70 %

50 %

30 %

Utlåning
Geografisk fördelning, 2009

Sverige 56

Tyskland 25

Baltikum 11

Övriga Norden 5

Övrigt 3

Av SEB:s utlåning på 1 308 miljarder kronor 2009 svarade Sverige för 
den största delen, 56 procent eller 736 miljarder kronor. Av detta sva-
rade företag, fastighetsförvaltning etc för cirka 47 procent, banker för 
16 procent och hushåll för 37 procent. I Baltikum uppgick utlåningen till 
143 miljarder kronor – 11 procent av SEB:s totala lånestock. 53  procent 
gällde företag etc och 40 procent hushåll.



seb årsöversikt 2009 23

Året i siffror

Räntabilitet
SEB-koncernens mål är att räntabiliteten eller avkastningen på eget 
kapital skall vara det högsta bland jämförbara banker samtidigt som 
vinsttillväxten skall vara uthållig. 

För 2009 uppgick räntabiliteten till 1,2 procent beräknat enligt 
 nedan:

1,2 mdr kr (nettoresultat) 

95,4 mdr kr (genomsnittligt kapital) 
= 1,2 procent

Här visas mått som är viktiga vid analys av resultatet.

Några viktiga nyckeltal

Kostnads-/intäktsrelation
Ett viktigt mått på koncernens effektivitet utgörs av det så kallade  
K/I-talet, det vill säga relationen mellan kostnader och intäkter. Under 
2009 uppgick K/I-talet till 0,64 (0,62). Justerat för goodwillnedskriv-
ningen uppgick det till 0,60.

Kapitalstyrka
Det egna kapitalet utgör kärnan i kapitalbasen och ligger till grund 
för beräkningen av bankens kapitalrelation. Därutöver arbetar SEB 
med kapital i form av förlags- och obligationslån, som tagits upp på 
den  internationella kapitalmarknaden. En del av förlagslånen får, en-
ligt särskilda regler, räknas in i bankens totala kapitalbas, som är bas 
för uträkningen av den totala kapitaltäckningsgraden. Storleken på 
kapitalbasen är avgörande för hur mycket banken totalt sett kan låna 
ut och placera.

SEB:s primärkapitalrelation visar primärkapitalet för koncernen 
(exklusive försäkringsrörelsen) i relation till affärsvolymerna (vägda 
enligt särskilda riskklasser). 

Vid utgången av 2009 var SEB en av de finansiellt starkaste bankerna i 
Europa med en primärkapitalrelation på 13,9 procent och en kärnprimär-
relation på 11, 7 procent. Primärkapitalrelationen räknas ut så här:

107,3 mdr kr (kapitalbas)

730,0 mdr kr (riskvägda volymer)
= 13,9 procent

Kostnads-/intäktsrelation

Relationen mellan koncernens 
kostnader och intäkter, K/I-talet 
2009 uppgick till 0,64.  
 

 2009 2008

Räntabilitet på eget kapital, procent 1,2 13,1
K/I-tal 0,64 0,62
Primärkapitalrelation, procent 
enligt Basel II utan övergångsregler 13,9 10,1

Nyckeltal

Räntabilitet
Procent

Räntabiliteten, det vill säga avkast-
ningen på eget kapital, uppgick till 
till 1,2 procent.
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Vid utgången av 2009 uppgick kapi-
talbasen till 107,3 miljarder kronor.  
I relation till de riskvägda tillgångarna 
på 730 miljarder kronor gav det en 
 primärkapitalrelation på 13,9 procent.

 Mål: minst 7 procent t.o.m. 2008, 10 per cent långsiktigt fr.o.m. 2009

1) 2005–2006 Basel I , 2007–2009 Basel II utan övergångsregler.
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Bolagsstyrning

Inom SEB läggs stor vikt vid att skapa tydliga 
roller för befattningshavare och beslutsin-
stanser. Strukturen för ansvarsfördelning 
och styrning omfattar:

● Bolagsstämman.

● Styrelsen.

● Verkställande direktören/koncernchefen.

●  Divisioner, affärsområden och affärs-
enheter.

● Staber och supportfunktioner.

● Internrevision, compliance och riskkontroll.

Bolagsstämman
Aktieägarnas inflytande i banken utövas vid 
bolagsstämman som är bankens högsta 
 beslutande organ.

Bolagsstämman beslutar bland annat 
om ändringar av bolagsordningen och dis-
positioner av bankens vinst, väljer styrelse 
och revisor samt beslutar om arvoden för 
styrelsen och revisorn. 

SEB:s största aktieägare per den 31 
 december 2009 framgår av tabeller på  
sidan 32.

Styrelsen 
Styrelseledamöterna utses av aktieägarna 
vid årsstämman med en mandattid på ett år, 
till slutet av nästkommande årsstämma. 
 Under 2009 hölls 16 styrelsesammanträden. 

Väsentliga frågor som avhandlades var 
bland annat:

●  Strategisk inriktning för koncernens verk-
samhet.

●  Kapital- och finansieringsfrågor, inklusive 
risklimiter.

● Bankens nyemission.

●  Grundlig genomgång av affärsområden 
och marknadssegment. 

●  Långsiktiga incitamentsprogram, succes-
sionsplanering och ledarförsörjning. 

● Delårsrapporter och årsredovisning. 

Vissa av styrelsens arbetsuppgifter bedrivs i 
kommittéform. Risk and Capital Committee 
ansvarar för bland annat kreditprocesser, 
kreditpolicies och kapitalfrågor. Audit and 
Compliance Committee kvalitetssäkrar ban-
kens finansiella rapportering och håller kon-
takt med bankens externa revisorer. Remu-
neration and Human  Resources Committee 
hanterar frågor som rör kompensation till VD 
och vissa andra ledande  befattningshavare, 
incitamentsprogram, pensionsplaner och 
ledarförsörjningsfrågor.

Verkställande direktören/ 
koncernchefen
Verkställande direktören utses av och rap-
porterar till styrelsen. VD har ansvaret för 

den löpande förvaltningen av koncernens 
verksamhet enligt styrelsens riktlinjer och 
fastställda policies. 

Till sin hjälp har VD tre kommittéer: verk-
ställande ledningen (affärsfrågor), Group 
 Credit Committee (kreditfrågor) och Asset and 
Liability Committee (kapital- och riskfrågor).

Divisioner och stödfunktioner
SEB:s verksamhet är organiserad i fem divi-
sioner – Stora Företag & Institutioner, Kon-
torsrörelsen, Kapitalförvaltning, Liv och Bal-
tikum – samt tre divisionsgemensamma 
stödfunktioner –  Affärsstöd, IT och Staber.

Kontrollfunktioner
Koncernen har tre kontrollfunktioner: Intern-
revision, Group Compliance (regelefterlevnad 
och etik) samt Group Risk Control (övervak-
ning av kredit- och marknadsrisker, opera-
tionella risker och likviditetsrisker).

Ersättningar till styrelsen och 
 ledande befattningshavare
På initiativ från styrelsen beslöt årsstämman 
2009 om en sänkning av styrelseledamöter-
nas grundarvoden med 25 procent. Arvodet 
för kommittéarbete var oförändrat. Det 
sammanlagda arvodet uppgick därmed till 
 7 587 500 kronor, varav 2 062 500 kronor 
till styrelsens ordförande.

Bolagsstämman godkände styrelsens 
förslag till principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för verkställande direktö-
ren och verkställande ledningen.

Dessutom beslutade stämman om tre nya 
långsiktiga incitamentsprogram för 2009.

SEB tillämpar svensk kod för bolagsstyrning.  
Den kompletta bolagsstyrningsrapporten ingår  
i SEB:s årsredovisning samt på koncernens 
 hemsida www.sebgroup.com

En väsentlig faktor för att upprätthålla förtroendet hos kunder, aktieägare och andra 
är att ha en tydlig och effektiv struktur för ansvarsfördelning och styrning.

Tydlig uppdelning av ansvaret

SEB:s organisation

Affärsstöd / IT / Staber

Styrelse

Stora företag  
& Institutioner

Kontorsrörelsen
Kapital-

förvaltning
Liv Baltikum

Group Credits  
Group Risk Control

Group Compliance

Human Resources

Chief Financial Officer

Intern revision

VD och koncernchef
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riskhantering

Ökade kreditförluster…
Baltikum är sedan slutet av 1990-talet en del av SEB:s hemmamark-
nad och regionen svarade under 2009 för 11 procent av koncernens 
låneportfölj. Mot bakgrund av de senaste årens stora ekonomiska 
problem i Estland, Lettland och Litauen har regionen stått i centrum 
för SEB:s riskhantering under året.

För SEB ledde det allvarliga ekonomiska läget till kraftigt ökade 
reserveringar för kreditförluster i Baltikum under 2009. Vid utgången 
av året uppgick reserveringarna till 9,6 miljarder kronor eller 5,4 procent 
av utlåningen att jämföra med 1,7 miljarder och 1,3 procent under 2008. 

…men avstannat inflöde av oreglerade lånefordringar
Sedan juni 2009 har dock inflödet av nya oreglerade lånefordringar 
mattats av markant, vilket tyder på att läget stabiliserats. Även utveck-
lingen i övrigt pekar på att det värsta är över och i dagsläget förutses 
en bredare ekonomisk uppgång i Baltikum under andra halvåret 2010. 

Omfattande omstrukturering och work-out
För att ta banken – och kunderna – genom krisen på bästa möjliga 
sätt bildade SEB under 2007 en särskild omstrukturerings- och work-
outgrupp kallad Special Credits Management Unit. Över 200 personer 
i den enheten är verksamma i eller fokuserade på Baltikum. Arbetet 
bedrivs till stor del tillsammans med kunderna.

Större lån har gåtts igenom centralt, medan mindre lån hanteras 
och övervakas av lokala kredithanteringsenheter.

Bankens lånefordringar kan indelas i tre områden:

●	  Leasing av fordon och transportutrustning.

●	  Kommersiella fastigheter.

●	  Bolån.

SEB:s leasingportfölj i Baltikum omfattar såväl person- och lastbilar som 
transportfordon. Vid utgången av 2009 uppgick värdet till 15 miljarder 
kronor, varav cirka 25 procent bedömdes ha hög risk. Banken säljer kon-
tinuerligt återtagna fordon både i och utanför Baltikum. I februari 2010 
var rabatten cirka 35-40 procent av ursprungligt bokfört värde.

En viktig lärdom från den nordiska finanskrisen på 1990-talet är att 
aktieägarvärde kan skyddas om övertagna fastigheter behålls och 
sköts professionellt i avvaktan på den ekonomiska återhämtningen 
och på att efterfrågan återvänder. SEB har därför i vart och ett av de  
tre länderna bildat ett särskilt holdingbolag, som efter hand skall för-
värva aktuella fastigheter via offentliga auktioner.

Vid utgången av 2009 var SEB:s utlåning till fastighetsbolag i de 
baltiska länderna 27 miljarder kronor, varav 30 procent utgjordes av 
osäkra fordringar.

När det gäller bolån är SEB övertygad om att de flesta privata 
 låntagare kommer att kunna förbli ägare till sina bostäder. SEB har gjort 
individuella genomgångar och söker finna lösningar med hänsyn till 
ägarens hela ekonomiska situation. Det kan till exempel handla om 
amorteringsanstånd eller kapitalisering av räntan.

Vid utgången av 2009 uppgick SEB:s baltiska bostadsutlåning till 50 
miljarder kronor, varav 6 procent utgjordes av fordringar förfallna till 
betalning över mer än 60 dagar.

I takt med det minskade inflödet av nya oreglerade fordringar har 
ledningens fokus gradvis flyttats mot den långsiktiga utvecklingen av 
den redan starka kundbasen. I november 2009 rankade privatkunder 
i Baltikum SEB som nummer 1 i regionen.

Riskhantering är en central aktivitet för en bank. För att förse kunder med finansiella lösningar och 
 produkter tar SEB på sig olika slags risker, främst kreditrisk. Under 2009 har ett omfattande arbete lagts 
ned på att ta SEB:s verksamhet i de baltiska länderna genom krisen på bästa möjliga sätt.

Baltikum i centrum för SEB:s riskhantering

Förfallna lånefordringar i relation till utlåningen till 
allmänheten i Baltikum
Procent
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Ny hållbarhetsstrategi
Syftet med vårt engagemang för hållbar utveckling är att SEB skall fort-
sätta vara ett framgångsrikt företag, att bistå och göra det möjligt för 
bankens intressenter att också bidra samt att stärka samhällsenga-
gemanget på de marknader där SEB finns. Fem beslut under 2009  
lade grunden för vårt hållbarhetsarbete under året: 

●  Att reducera SEB:s koldioxidutsläpp med 45 procent senast 2015.

●  Att kompensera befintliga koldioxidutsläpp med början år 2009. 

● Att engagera bankens intressenter genom att: 
 –  undersöka deras åsikter kring SEB:s hållbarhetsarbete samt för-

bättringsåtgärder 
 –  arrangera ett internt hållbarhetsseminarium ”Business Case for 

Sustainability” för att engagera medarbetare. 

●  Att stärka kommunikationen och aktivera alla hållbarhetsområden 
(Miljöansvar/Socialt ansvar/Bolagsstyrning). 

SEB:s strategi för hållbar utveckling omfattar åtta affärsprioriteringar,
som stöds av bankens uppförandekod. SEB har anslutit sig till ett
flertal internationella överenskommelser, inklusive FN: s Global
Compact och Principles for Responsible Investment (PRI). Bankens
uppförandekod syftar till att säkerställa att höga etiska normer utgör
en integrerad del av bankens sätt att driva sin verksamhet.

Minska vår miljöpåverkan
För att nå vårt mål att reducera CO2-utsläppen med 45 procent senast 
2015 startade banken ett särskilt CO2-minskningsprojekt 2009. Att er-
sätta fossila energikällor med förnybara källor har högsta prioritet och 

genomförs så snart det är möjligt på våra viktigaste marknader. Vi har 
även inlett ett flertal projekt för att minska koldioxidutsläppen från kon-
torsutrymmen, datacentraler, trycksaker och affärsresor.
 
Åtta affärsprioriteringar
SEB:s hållbarhetsstrategi är inriktad på åtta nyckelområden: 

●  Reducera vår miljöpåverkan: Hantera vår direkta miljöpåverkan.

●  Hållbara investeringar och finansieringslösningar: Tillsammans 
med våra kunder reducera de negativa sociala och miljömässiga 
 effekterna av vår finansierings- och investeringsverksamhet. Verka 
för att öka vårt och våra kunders positiva bidrag genom att erbjuda 
hållbara produkter och tjänster.

●  Ansvarsfull försäljning och marknadsföring: Bistå våra kunder 
att nå sina finansiella mål. Säkerställa att våra kunder förstår konse-
kvensen av våra råd och deras övergripande affär med banken.

●  Motverka finansiell brottslighet: Vidta åtgärder för att motverka 
penningtvätt, bedrägeri och finansiering av kriminell verksamhet.

●  Ansvarsfullt ägande: Säkerställa att vi utövar ansvarsfullt ägande, 
verkar för god affärsetik och bolagsstyrning samt är en god sam-
hällsmedborgare. 

●  En bra och attraktiv arbetsplats: Verka för att SEB är en modern 
arbetsplats som möjliggör individuell utveckling, mångfald och 
 balans i livet. 

●  Tillgängliggöra finansiella tjänster: Finansiella tjänster skall vara 
tillgängliga för alla, oavsett socioekonomisk ställning, etniskt ursprung 
eller andra faktorer.

●  Samhällsengagemang: Aktivt stödja utvecklingen av de samhällen 
där vi är verksamma, bland annat genom att stödja barn och ung-
domar och främja tillväxt bland små och medelstora företag.

Vårt arbete för att minska SEB:s miljöpåverkan grundas på en 
 femstegsmetod: 

1. Mät och rapportera vår miljöpåverkan.

2. Undvik koldioxidintensiv verksamhet så mycket som möjligt. 

3. Minska energiförbrukning och affärsresande. 

4. Ersätt fossila energikällor med förnybara. 

5.  Kompensera för kvarvarande koldioxidutsläpp genom att  
investera i projekt för att minska utsläppen i utvecklingsländer.

Under 2009 fattade vi beslut om att kompensera föregående års koldi-
oxidutsläpp genom ett av FN godkänt s.k. Gold standard projekt i Kina.

Ökat engagemang för en hållbar utveckling

Corporate sustainaBility

Banker spelar en viktig roll i samhället genom sitt bidrag till företagsutveckling och handelsfrämjande. Under 2009 för-
djupade vi vårt engagemang i en hållbar utveckling. Betydande utsläppsbegränsningar och  insatser för att integrera 
hållbarhetsaspekter i all affärsverksamhet bildar grunden för vår höjda ambitionsnivå.

Samhällsengagemang 
SEB vill stödja den ekonomiska och sociala utveckling i de samhällen 
där banken är verksam. Vi främjar sådan utveckling genom att 
 inrikta oss på vissa nyckelområden som exempelvis företagande, 
ungdomsverksamhet, sport och kultur. 

Sedan 1997 samarbetar banken med Mentor, som inriktar sig 
på vuxnas roll för ungdomars utveckling och framsteg, främst med 
hjälp av mentorskapsprogram. Samarbetet med Mentor har vuxit 
över tiden och omfattar idag Sverige, Tyskland, Litauen, Estland 
(från 2010) samt Lettland (från 2010). 

Under 2009 erbjöd vi cirka 100 arbetslösa en tremånadersanställ-
ning inom banken i samarbete med Arbetsförmedlingen. Syftet var 
att underlätta dessa människors inträde på arbetsmarknaden och 
att göra en insats i ett 
 utmanande eko nomiskt 
 klimat.
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Corporate sustainaBility

Hållbara investeringar och finansieringslösningar
SEB vill stödja utvecklingen mot en global ekonomi med låga koldioxid-
utsläpp. Hållbarhetsaspekter behöver därför beaktas i vår finansierings-
och investeringsverksamhet, både vad avser risk och affärsmöjlighet. 

Under 2009 påbörjade vi arbetet med våra första sektorpolicydoku-
ment, som belyser de miljömässiga och sociala normer som vi kräver för 
att erbjuda tjänster eller för att göra investeringar. Vi fokuserar på de 
branscher som är högt påverkade av miljömässiga och sociala aspekter 
och som har betydelse för SEB:s affärsverksamhet. Cirka tio sektorer har 
valts ut för översyn och våra första policies presenteras under 2010.

Ansvarsfullt ägande
SEB är en av Sveriges största institutionella aktieägare och vi investerar 
för våra privata kunders, företagskunders och institutionella kunders räk-
ning i små och stora företag över hela världen. Vi fäster stor vikt vid ett 
strukturerat arbete med hållbarhetsfrågor i våra porföljbolag. Vår uppfatt-
ning är att detta är en förutsättning för långfristigt värdeskapande och en 
attraktiv avkastning. Undertecknandet av FN:s principer för ansvarsfulla 
investeringar, Principles for Responsible Investments (PRI), år 2008 är ett 
viktigt uttryck för vår vilja att bidra till en mer hållbar global utveckling.

Varför arbetar SEB för uthållig tillväxt?
SEB är engagerad i arbetet med klimat, miljö, utbildning, stöd till utsatta ungdo-
mar och andra aktiviteter som syftar till att göra den ekonomiska tillväxten ut-
hållig. Varför? Är det verkligen rimligt att en affärsbank skall ägna sig åt sådant? 

Svaret är Ja. SEB:s affärsidé är att hjälpa privat- och företagskunder med 
krediter, betalningar, sparande, pensioner och andra finansiella tjänster. Vår 
aktivitet får – liksom kundernas – effekter på samhällsekonomin. Banken har 
ända sedan den grundades aktivt stimulerat investeringar och ekonomisk till-
växt. Nu måste vi också ta ökat ansvar för att vår verksamhet och de tjänster vi 
tillhandahåller inte ger negativa ekonomiska, sociala eller miljömässiga effekter. 

De kraven har skärpts under senare år, såväl från kunder som från den 
 politiska sfären. På 1970-talet hävdade den amerikanske ekonomen Milton 
Friedman ”The business of business is business”. Punkt. Företagens uppgift 
var att göra så stor vinst som möjligt; det var politikernas sak att sätta ramarna. 
Men Friedmans uttalande gjordes i ett läge då marknadsekonomin fortfarande 
utmanades av planhushållning och skall ses som ett inlägg för marknads-
ekonomisk effektivitet i den striden.

I dag har marknadsekonomin segrat över planekonomin. Ingen utmanare 
finns på banan. Däremot finns en oro hos många att kortsiktig vinstmaxime-
ring riskerar att leda till rovdrift på både människor och miljö, inte minst i de 
snabbväxande nyligen industrialiserade länderna i tredje världen.

I det läget blir Friedmans hållning otillräcklig. Med risk att verka fånig häv-
dar jag att Pippi Långstrumps diktum ”Den som är mycket stark måste också 
vara mycket snäll” är en bättre maxim för det segrande näringslivet. Företagen 
måste ta ett bredare ansvar för framtiden än vad som ges av kortsiktig vinst-
maximering.

Detta ansvarstagande har gått under många namn. Ursprungligen kallades 
det ”Corporate social responsibility”, men numera används minst lika ofta 
”sustainability”, dvs att arbeta för just uthållig tillväxt. Inriktningen på företa-
gens ansvarstagande har också ändrat karaktär. Medan den tidigare mest 
sågs som en extern restriktion på verksamheten har uppgiften under senare 
år fått ökad tyngd och utgör numera en integrerad del av affärsplaneringen 
för de flesta storföretag.

När tidskriften Economist 2008 publicerade en översikt över ämnet fann de 

att företagen arbetade med uthållig-
hetsfrågor av flera olika skäl: För att 
undvika fläckar på sitt varumärke, för 
att det bedömdes som ett sätt att 
stödja den långsiktiga verksamheten, 
för att förbättra de anställdas motiva-
tion och underlätta rekrytering – med 
mera, med mera. Economist drog slut-
satsen att sustainability-arbetet var 
”allestädes närvarande” och känne-
tecknades av ”upplyst egenintresse”.

Det är en bra formulering. De allra 
flesta företag har ett upplyst själv-
intresse att få till stånd teknisk ut-
veckling som gör att jordens resurser 
räcker längre. Det gäller även banker.

SEB har därför beslutat att kraftigt 
minska utsläppen från vår egen verksamhet och samtidigt än mer integrera 
hållbarhetsfrågor i vår affärsverksamhet. Detta är ett omfattande arbete, som 
kommer att ta flera år. Det blir inte lätt, och säkert kommer vi att stöta på 
mängder av målkonflikter och genuint svåra avvägningar.

Redan nu har vi emellertid kunnat presentera ett antal ”gröna” produkter. 
Under 2009 lanserade SEB tillsammans med Världsbanken en ”grön obligation”, 
som finansierar satsningar på bland annat förnybar energi i tredje världen. 

Och på den punkten visar det sig att Economists undersökning av de 
 anställdas motivation stämmer, i alla fall för min del. Jag har arbetat som 
 ekonom på SEB i över halvannat decennium, men det jag är mest stolt över är 
nog just detta – att ha varit med om att ta fram en ny finansiell produkt som 
kan göra nytta i fattiga länder samtidigt som den ger avkastning åt svenska 
pensionssparare. 

Jag ser fram emot att gå vidare längs den inslagna vägen.

 Klas Eklund, Senior Advisor och 
 tidigare chefekonom i SEB.
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SEB har en lång tradition som ledande företagsbank och drivs med 
starkt fokus på affärsmannaskap och långsiktiga relationer. Goda 
kundrelationer, hög kompetens hos medarbetarna och ständiga för-
bättringar är helt avgörande för att SEB skall kunna vara en ledande 
bank vad gäller kundnöjdhet och lönsamhet. Förmågan att arbeta 
över divisions- och landgränser är central. 

Genom en återkommande medarbetarundersökning, kallad Voice, 
får ledningen en samlad bild av hur medarbetarna ser på verksamhe-
ten. Resultaten används för att identifiera och prioritera de åtgärder 
som skall göra SEB ännu bättre. Voice-undersökningen 2009 visade 
på en klar förbättring. Våra medarbetare var mer motiverade och hade 
en starkare upplevelse av att jobba i en effektiv och lärande organisa-
tion. Även betyget för cheferna och kännedomen om SEB:s vision och 
mål var högre än vid förra undersökningen.

Individuell målsättning
SEB erbjuder många utvecklingsmöjligheter för såväl specialister och 
generalister som ledare. Alla medarbetare förväntas ta ett betydande 
ansvar för det egna arbetet, sin egen individuella utveckling och karriär. 
Företagskulturen formas av bankens gemensamma värderingar –  
engagemang, kontinuitet, ömsesidig respekt och professionalism. 
Tillsammans med bankens uppförandekod utgör de en vägledning 
för alla medarbetare.

Jämställdhet och mångfald
SEB arbetar målmedvetet för att öka jämställdheten i banken och för att 
ge alla medarbetare samma möjlighet att utvecklas och göra karriär, 
oberoende av kön, etniskt ursprung, ålder, sexuell läggning eller religion. 

Enligt koncernens mångfaldsplan är det långsiktiga målet att var-
dera könet skall vara representerat med minst 40 procent på varje 
nivå i organisationen. 2009 var 58 procent av SEB:s medarbetare 
kvinnor och 42 procent män. Andelen kvinnor i chefsposition upp-
gick till 42 procent (44), andelen i seniora chefsbefattningar var  
27 procent (26). 

Kompetensförsörjning och talanghantering
Att ha tillgång till rätt kompetens, idag och framöver, är helt avgörande 
för att SEB skall kunna nå sina långsiktiga mål. Banken arbetar därför 
aktivt för att identifiera och utveckla talangfulla personer. Medarbetare 
som presterat på en särskilt hög nivå och visat potential för att ta ökat 
ansvar ingår i SEB:s globala talangpool som är ett viktigt instrument i 
bankens successionsplanering och talangförsörjning. 

För att bygga talangpoolen för framtiden har banken dels ett 
 globalt traineeprogram för unga akademiker och dels ett aspirant-
program inom den svenska kontorsrörelsen. Under 2009 hade  
20 procent av aspiranterna utländsk bakgrund. 

seB:s medarBetare

En framgångsfaktor för SEB är att uppfattas som en stark och attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarna är stolta att arbeta. Företagskulturen inom SEB genomsyras av ett 
ansvarsfullt och professionellt agerande med utgångspunkt från kundens behov. 

Ökad motivation bland medarbetarna
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seB:s medarBetare

Ökad motivation bland medarbetarna

SEB har en tydlig ersättningsfilosofi. Den grundar sig på att främja en 
kultur i banken som långsiktigt styr mot vad som är bäst för kunderna 
och därmed över tid ger bankens aktieägare den bästa avkastningen. 
Medarbetarnas kompetens och engagemang för SEB:s kunder och 
utveckling är avgörande för bankens långsiktiga utveckling. 

Styrelsens ambition är att bankens ersättningssystem skall attra-
hera, motivera och behålla duktiga medarbetare. Den ersättning som 
utgår skall vara konkurrenskraftig på den marknad och inom det 
 segment där SEB verkar för att kunna motivera de bästa krafterna. 

Bankens konkurrenter utgörs av såväl andra svenska och nordiska 
banker som stora internationella aktörer. Över hälften av bankens 
 intäkter är hänförliga till stora globala företag och finansiella institu-
tioner. SEB:s ersättningsmodell speglar därför inom de verksamhets-
grenarna den internationella marknad som vi verkar på och konkur-
rerar med. 

Ersättningen skall belöna beteenden som främjar en sund risk-
hantering och goda prestationer och skapa en följsamhet med resul-
tatutvecklingen över tiden. Vi är övertygade om att det skapar en 
bättre styrning av bankens verksamhet när en del av det totala er-
sättningsutrymmet hålls inne och betalas ut först i förhållande till hur 
väl i förväg uppsatta mål uppfyllts. 

Beroende på marknadspraxis så skiljer sig dock mixen mellan fast 
och rörlig ersättning åt inom olika delar av banken. Vi vill mäta och 
premiera prestationer som långsiktigt gynnar bankens kunder och 
aktieägare. 

Komponenterna i bankens ersättning består av:

●  Fast lön 

●  Kortfristiga kontantersättningar eller rörlig lön (där utfallet är 
 beroende av att vissa förutbestämda mål som kundnöjdhet och 
lönsamhet uppnås givet en i förväg bestämd risknivå) 

●  Långsiktig aktiebaserad ersättning för att säkerställa medarbetar-
nas anknytning till aktieägarnas långsiktiga intresse

●  Pension och andra förmåner.

Hur komponenterna fördelar sig är beroende på befattning och verk-
samhet inom banken. 

De kortfristiga rörliga ersättningarna för 2009 motsvarade 5 pro-
cent av bankens totala personalkostnader. Det skall jämföras med en 
andel på 13 procent för 2008. Minskningen i kortfristiga rörliga er-
sättningar påverkade samtliga medarbetare i banken och speglade 
bankens lägre rörelseresultat. 

Ingen i SEB:s verkställande ledning uppbär kortfristig rörlig lön i 
enlighet med det beslut om ersättningsprinciper som bankens ägare 
fattade beslut om på årsstämman 2009. Ingen av de 60 högsta che-
ferna i banken fick rörlig ersättning under 2009, som också här speg-
lade bankens lägre resultat.

De långsiktiga aktiebaserade programmen under 2009 omfattade 
tre olika program:

●  Ett Aktiesparprogram, där alla bankens medarbetare erbjuds att 
spara upp till 5 procent av lönen i en tolvmånadersperiod. För 
sparbeloppet köps SEB-aktier fyra gånger per år. Om den anställde 
behåller aktien under tre år och är kvar inom SEB får han eller hon 
ytterligare en aktie för varje sparad. Programmet har som syfte att 
stärka motivationen för SEB:s gemensamma mål och öka den 
 anställdes engagemang i banken.

●  Ett Performance share program kopplat till totalavkastningen i 
förhållande till SEB:s konkurrenter och i relation till den långa 
 riskfria räntan. Syftet är att förena den anställdes intresse med 
aktie ägarnas lång siktiga intressen.

●  Ett Aktiematchningsprogram för särskilda nyckelmedarbetare 
som har en avgörande betydelse för bankens intjäning.

SEB följer Finansinspektionens regelverk för ersättningar inom den 
 finansiella sektorn som gäller sedan den 1 januari 2010.

Ersättningssystem för att attrahera, motivera och behålla personal

Minskad andel rörlig ersättning
I relation till personalkostnaderna (inklusive sociala avgifter), procent
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Marcus Wallenberg 2) 5) 7)

Född 1956, invald 2002, B. Sc of Foreign 
 Service
Ordförande sedan 2005.
andra uppdrag: Ordförande i Saab och 
Electrolux. Hedersordförande i ICC (Interna-
tionella Handelskammaren). Vice ordförande 
i Ericsson. Ledamot i AstraZeneca, Stora 
Enso, Temasek Holding Ltd samt Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse.
egna och närståendes aktieinnehav: 
757 282 A-aktier och 1 473 C-aktier.

Tuve Johannesson 8)

Född 1943, invald 1997. Civ.ek., MBA och 
Ekon. Dr. H.C.
Vice ordförande sedan 2007.
andra uppdrag: Ordförande i Ecolean Inter-
national , IBX Integrated Business Exchange 
AB. och Ekonomihögskolans rådgivande 
kommittee vid Lunds Universitet. Ledamot  
i Incentive, Cardo och Meda. Rådgivare till 
EQT och JCB Excavators.
egna och närståendes aktieinnehav: 
200 000 A-aktier.

Jacob Wallenberg
Född 1956; invald 1997. Civilekonom och 
MBA.  
Vice ordförande sedan 2005 (Ordförande 
1998–2005).
andra uppdrag: Ordförande i Investor och 
Air Plus TV. Vice ordförande i Atlas Copco och 
SAS. Ledamot i ABB, Knut och Alice Wallen-
bergs Stiftelse, the Coca Cola Company och 
Handelshögskolan i Stockholm.
egna och närståendes aktieinnehav:  
430 617 A-aktier.

Penny hughes
Född 1959, invald 2000, B. Sc. (kemi).  
Avgick ur styrelsen 20 oktober 2009.

urban Jansson 1)

Född 1945, invald 1996, Högre bankutbild-
ning (Skandinaviska Enskilda Banken).
andra uppdrag: Ordförande i Bergendahls, 
Global Health Partner, HMS Networks, Rezi-
dor Hotel Group m.fl. Ledamot i Clas Ohlson, 
Höganäs m.fl. 
egna och närståendes aktieinnehav: 
53 840 A-aktier.

Dr hans-JoachiM Körber
Född 1946, invald 2000, Fil.dr.
andra uppdrag: Ledamot i Air Berlin, 
 Bertelsmann, Esprit Holding och Sysco.
egna och närståendes aktieinnehav:  
4 900 A-aktier. 

ToMas nicolin 6)

Född 1954; invald 2009
Civ.ek. och M.Sc (Management).
andra uppdrag: Ledamot i Nordstjernan, 
Active Biotech, Q-Med, Nobelstiftelsen,  
Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse, 
Centrum för Rättvisa och Stiftelsen Institutet 
för Näringslivsforskning. Medlem i rådet för 
Handelshögskolan i Stockholm, Investerings-
kommittén för NIAM:s fastighetsfond och 
Näringslivets Börskommitté.
egna och närståendes aktieinnehav:
64 000 A-aktier.

chrisTine novaKovic 9)

Född 1964, invald 2008, B. Sc. (Ekonomi)
andra uppdrag: Ledamot i Earth Council, 
 Genèva och DEAG Deutsche Entertainment, 
Berlin. 
egna och närståendes aktieinnehav: 
5 700 A-aktier

JesPer ovesen 3)

Född 1957, invald 2004, civ.ek. och MBA.
andra uppdrag: Finansdirektör för TDC A/S. 
Ledamot i FLSmidth & Co och Danisco.
egna och närståendes aktieinnehav: 
5 000 A-aktier.

carl WilhelM ros 4)

Född 1941, invald 1999. Fil. pol. Mag.
andra uppdrag: Ordförande i Martin Olsson. 
Ledamot i Anders Wilhelmsen & Co, Camfil, 
INGKA (Ikea) Holding samt Bisnode.
egna och närståendes aktieinnehav: 
16 816 A-aktier och 38 C-aktier. 

anniKa FalKengren 3)

Född 1962, invald 2005 (gällande från den  
1 januari 2006), anställd i SEB 1987, Civ.ek.
Verkställande direktör och koncernchef från 
och med den 10 november 2005.
andra uppdrag: Ledamot i Securitas, Ruter 
Dam, Stiftelsen IMD och stiftelsen Mentor.
egna och närståendes aktieinnehav: 
378 487 A-aktier och en tilldelning på 483 602 
performance shares. 

Av anställda utsedda ledamöter

göran lilJa
Född 1963; utsedd 2006, Högre bankutbild-
ning. Ordförande i Finansförbundet i SEB:s 
koncernklubb och vice ordförande i Finans-
förbundets Regio nala Klubb Väst i SEB. 
 Ledamot av European Works Council  
SEB Group sedan 2006.
egna och närståendes aktieinnehav: 
2 359 A-aktier.

cecilia MårTensson
Född 1971; utsedd 2008, utbildning i ekonomi 
och arbetsrätt, diplomerad personalstrateg.
Vice ordförande i Finans förbundets koncern-
klubb i SEB. Ordförande i klubb Group Opera-
tions. Ledamot i Finansförbundet.
egna och närståendes aktieinnehav: 
3 573 A-aktier och 120 C-aktier.

Av anställda utsedd suppleant

göran arrius
Född 1959; utsedd 2002, Sjöofficer. Ordför-
ande Akademikerföreningen SEB och JUSEK.
Ledamot i SACO.
egna och närståendes aktieinnehav: 
707 A-aktier.

1)   Ordförande i styrelsens Risk and Capital 
Committee.

2)   Vice ordförande i styrelsens Risk and 
 Capital Committee.

3)   Ledamot i styrelsens Risk and Capital 
 Committee.

4)   Ordförande i styrelsens Audit and 
 Compliance Committee.

5)   Vice ordförande i styrelsens Audit and 
Compliance Committee.  

6)   Ordförande i styrelsens Remuneration 
and HR Committee.

7)   Vice ordförande i styrelsens Remunera-
tion and HR Committee.

8)   Ledamot i styrelsens Remuneration and 
HR Committee.

9)   Ledamot i styrelsens Audit and 
 Compliance Committe.

Styrelse

Christine Novakovic

Göran Arrius

Marcus Wallenberg Tomas Nicolin

Cecilia Mårtensson 

Tuve Johannesson

Jesper Ovesen

Jacob Wallenberg

Carl Wilhelm Ros

Urban Jansson

Annika Falkengren

Dr Hans-Joachim Körber

Göran Lilja
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ANNIKA FALKENGREN
Född 1962, anställd i SEB 1987, Civ. ek.
Verkställande direktör och koncernchef 
 sedan 10 november 2005.
Andra uppdrag: Ledamot i Securitas, Ruter 
Dam, stiftelsen IDM och stiftelsen Mentor. 
Egna och närståendes aktieinnehav: 
378 487 A-aktier och en tilldelning på  
483 602 performance shares.

JOHAN ANDERSSON
Född 1957, Anställd i SEB 1980, Civ.ek.
Chef för SEB:s centrala risk- och kredit-
funktion sedan 2004.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
30 691 A-aktier, 154 C-aktier, en tilldelning  
på 81 930 performance shares och 6 695 
 deferral rights.

JAN ERIK BACK 
Född 1961, anställd i SEB 2008, Civ. ek.
Vice VD, Ekonomi- och finansdirektör sedan 
augusti 2008.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
18 927 A-aktier och en tilldelning på 161 289 
performance shares. 

FREDRIK BOHEMAN
Född 1956, anställd i SEB 1985, Fil.kand.
Vice VD, chef för division Kapitalförvaltning  
sedan 1 januari 2007.
Andra uppdrag: Ledamot i Teleopti.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
45 783 A-aktier, 83 500 köpoptioner, en 
 till delning på 241 584 performance shares  
och 39 142 deferral rights.

MAGNUS CARLSSON
Född 1956, anställd i SEB 1993, Civ. ek.
Vice VD, chef för division Stora företag & 
 Institutioner sedan 2005.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
26 444 A-aktier och en tilldelning på  
214 409 performance  shares.

INGRID ENGSTRÖM
Född 1958, anställd i SEB sedan 2007, Fil. 
Mag. Psykologi. 
Vice VD, chef för Human Resources & 
 Organisationsutveckling sedan mars 2007.
Andra uppdrag: Ledamot i Teracom och 
Springtime.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
4 886 aktier och en tilldelning på 124 347 
performance shares och 20 601 deferral 
rights.

VIVEKA HIRDMAN-RyRBERG 
Född 1963, anställd i SEB 1990, Ekon lic  
i nationalekonomi från Handelshögskolan, 
Stockholm. Informationsdirektör sedan  
1 september 2009.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
9 719 A-aktier och en tilldelning på 44 007 
performance  shares.

MARTIN JOHANSSON
Född 1962. Anställd i SEB 2005, Civ.ek.
Chef för division Baltikum sedan starten  
i juni 2009.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
2 578 A-aktier, en tilldelning på 90 135 per-
formance shares och 17 511 deferral rights.

HANS LARSSON
Född 1961, anställd i SEB 1984, Civ. ek.  
Chef för Strategisk planering och Affärsut-
veckling från och med den 1 januari 2009.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
20 856 A-aktier, 17 C-aktier, en tilldelning på 
148 402 performance shares och 20 061 
 deferral rights.

BO MAGNUSSON
Född 1962, anställd i SEB 1982, Högre 
 bank utbildning. 
Ställföreträdande VD och koncern chef sedan 
juli 2008. Chef för Staber och Affärsstöd från 
och med 1 januari 2009. 
Egna och närståendes aktieinnehav: 
20 044 A-aktier och en initial tilldelning på 
214 409 performance shares.

ANDERS MOSSBERG
Född 1952, anställd i SEB 1985.
Vice VD, chef för division Liv sedan 2007.
Andra uppdrag: Ledamot i Sveriges 
 Försäkringsförbund.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
23 486 A-aktier, en tilldelning på 292 397 per-
formance shares och 39 142 deferral rights.

MATS TORSTENDAHL
Född 1961, anställd i SEB 2009, Civ.ing.
Vice VD, chef för division Kontorsrörelsen 
från och med 1 januari 2009.
Egna och närståendes aktieinnehav: 
En tilldelning på 198 409 performance 
 shares. 

Revisorer

Av bolagsstämman vald revisor

PricewaterhouseCoopers
PETER CLEMEDTSON
Född 1956; revisor i SEB och huvud ansvarig 
sedan 2006.
Auktoriserad revisor.

PETER NyLLINGE
Född 1966; revisor i SEB sedan 2006.
Auktoriserad revisor.

Verkställande ledning och revisorer

Annika Falkengren Bo MagnussonJan Erik Back 

Anders Mossberg Mats Torstendahl

Fredrik Boheman

Magnus Carlsson

Johan Andersson Hans Larsson

Martin JohanssonViveka Hirdman-RyrbergIngrid Engström

Aktieinnehav per februari 2010
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seB-aktien

Aktiekapital
SEB-aktien noteras på Nasdaq OMX, Stockholmsbörsen. Efter nyemissio-
nen på 15,1 miljarder kronor våren 2009 uppgår aktiekapitalet till  
21 942 Mkr, fördelat på 2 194,2 miljoner aktier. A-aktien berättigar till  
en röst, C-aktien till en tiondels röst.

Börshandel
2009 var ett år av återhämtning på Stockholmsbörsen och OMX Gene-
ralindex steg med 44 procent. Värdet på SEB-aktien ökade med 41,5 
procent, medan FTSE W European Bank Index förbättrades med 46,6 
procent. Under året omsattes SEB-aktier till ett värde av 126 miljarder 
kronor. SEB är därmed liksom tidigare år ett av de mest omsatta bola-
gen på Stockholmsbörsen. Vid utgången av 2009 uppgick SEB:s mark-
nadsvärde till 97,3 miljarder kronor.

Utdelningspolitik
Utdelningens storlek avgörs av såväl det ekonomiska klimatet som kon-
cernens finansiella ställning och tillväxtmöjligheter. SEB eftersträvar att 
uppnå en långsiktig tillväxt utan negativ  påverkan på koncernens upp-
satta mål för kapitalbasen. Utdelningen skall, över en konjunkturcykel, 
motsvara cirka 40 procent av vinsten per aktie.

Under 2009 steg värdet på SEB:s A-aktie med 41,5 procent. Vinsten per aktie uppgick  
till 0:58 kronor (10:36). Styrelsen föreslår en utdelning på 1:00 krona per aktie för 2009  
(ingen utdelning för 2008). 

SEB-aktiens utveckling under 2009 

SEB:s största aktieägare 1)

Per den 31 Varav
          Procent  

          av antalet
december 2009 Antal aktier C-aktier aktier röster

Investor AB 456 089 264 2 725 000 20,8 20,9
Trygg-Stiftelsen 201 928 357 0  9,2  9,3
Alecta 131 625 000 0  6,0  6,1
Swedbank/Robur fonder  94 017 883 0  4,3  4,3
AMF Försäkring och Fonder  59 204 615 0  2,7  2,7
AFA Försäkring  46 085 425 875 560  2,1  2,1
SEB Fonder 37 342 361 0  1,7  1,7
SHB Fonder 33 091 445 0  1,5  1,5
Wallenbergsstiftelser 33 057 244 5 871 173  1,5  1,5
Nordea Fonder 31 082 354 0  1,4  1,4
Skandia Liv 29 515 809 2 154 873  1,3  1,3
Capital Group Funds 28 337 870 0 1,3 1,3
Första AP-fonden 27 574 847 0  1,3  1,3
Fjärde AP-fonden 26 224 054 0 1,2  1,2
Andra AP-fonden 26 185 197 0 1,2  1,2

Utländska aktieägare 357 946 017 1 375 802 16,4 16,5

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

Källa: VPC/SIS Ägarservice.

SEB:s A-aktie 
Kronor

  SEB-aktien, logaritmskala. 
Kurs avser senast betalt,  
sista i varje månad

  OMX Generalindex

  European Bank Index (FTSE) 

       Omsatt antal aktier i tusental

SEB-aktien
Data per aktie 1) 2009 2008 2007 2006 2005

Nettoresultat  
 före utspädning, kr 0:58 10:36 14:12 13:24 8:89
Nettoresultat efter  
 utspädning, kr 0:58 10:36 14:05 13:10 8:75
Eget kapital, kr 45:33 86:22 79:16 70:11 60:10
Justerat eget kapital, kr  49:91 94:81 89:96 79:78 68:30
Substansvärde, kr 50:17 95:44 92:23 82:08 72:37
Kassaflöde, kr –44:86 –20:48 125:24 4:26 37:11
Utdelning (A och C), kr 1:00 0:00 4:60 4:24 3:36
Börskurs vid årets slut
 A-aktien, kr  44:34 42:95 117:01 153:77 115:59
 C-aktien, kr  46:00 38:88 108:88 147:76 111:71
Högsta kurs under året
 A-aktien, kr  53:00 120:90 177:10 155:54 117:01
 C-aktien, kr  55:00 112:77 169:68 150:24 112:77
Lägsta kurs under året
 A-aktie, kr  15:48 36:06 110:64 107:82 86:61
 C-aktie, kr  15:22 36:06 103:93 102:87 83:43
Utdelning i relation  
 till årets resultat, %  172,0 0,0 32,6 32,0 37,8
Direktavkastning (utdelning  
 i relation till börskurs), %  2,3 0,0 3,9 2,8 2,9
P/E-tal (börskurs  
 i relation till resultat), %  75,8 4,1 8,3 11,6 13,0
Antal utestående aktier 
 i genomsnitt, miljoner 1 905,5 968,5 964,7 952,3 944,6
 vid årets slut, miljoner 2 194,2 968,9 966,8 959,4 946,0

1) Tidigare år omräknade efter nyemissionen
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SEB är en ledande nordisk finansiell koncern med stark inriktning på företags- och investment banking  
och erbjuder ett brett sortiment av finansiella tjänster till privatpersoner, företag och institutioner,  
huvudsakligen i åtta länder i norra Europa. SEB är också en ledande leverantör av livförsäkringstjänster.  
Den internationella  inriktningen återspeglas av att SEB finns representerat i ett 20-tal länder runt om  
i världen. Sammantaget har banken 21 000 medarbetare.

Det här är SEB
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Marknader

Intäkter
Geografisk�fördelning,�procent

Sverige� 52� (49)
Tyskland� 13� (18)
Norge� 8� (8)
Danmark� 7� (7)
Finland� 3� (2)
Estland� 3� (2)
Lettland� 4� (2)
Litauen� 4� (4)
Övriga� �6� (8)�

SEB:s�verksamhet�omfattar�främst�kunder�i�Norden,�Baltikum�och�Tysk
land.�Sverige�är�den�enskilt�största�marknaden�och�svarade�för�drygt�
hälften�av�intäkterna�2009.�

I�Sverige,�Estland,�Lettland,�Litauen�och�Tyskland�är�SEB�en�universal
bank.�I�Norge,�Danmark�och�Finland�har�Banken�en�mer�selektiv�strategi�
koncentrerad�på�företags�och�investment�banking,�livförsäkring�och�
�kapitalförvaltning.�

Nyckeltal 
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Mål:�Högst�bland�jämförbara�banker

� �Genomsnitt�för�jämförbara�
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1)��En�utdelning�på�1:00�kr�föreslås�för�
2009.

Den�genomsnittliga�utdelningen�i�rela
tion�till�vinst�per�aktie�för�perioden��
2005–2009�är�30�procent.�

Aktieutdelning
Miljarder�kronor
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� �Mål:�minst�7�procent�t.o.m.�2008,�
10�per�cent�långsiktigt�fr.o.m.�2009

1)��2005–2006�Basel�I.��
2007–2009�Basel�II�utan��
övergångsregler.

Primärkapitalrelation 1)

Procent

Divisioner
Intäkter Rörelseresultat

Stora Företag & Institutioner – Företagstjänster�inklusive�investment�banking�riktade�till�
stora�företag�och�institutioner�främst�i�Norden�och�Tyskland.

20�052�Mkr� (16�813) �11�699�Mkr� (8�350)

Kontorsrörelsen – Tjänster�för�privatpersoner�och�mindre�och�medelstora�företag�i�Sverige�
och�Tyskland.�Även�SEB:s�kortverksamhet�ingår�i�denna�division.

�11�680�Mkr� (12�226) �1�644�Mkr� (3�245)

Kapitalförvaltning – Kapitalförvaltning,�och�private�bankingtjänster�för�institutionella�företag�
och�kapitalstarka�privatpersoner.�Har�också�ansvar�för�SEB:s�fondverksamhet.

�3�646�Mkr� (4�689) �1�142�Mkr� (2�011)

Liv –�Livförsäkringsprodukter�för�privatpersoner�och�företag,�främst�i�Norden�och�Baltikum.� �4�425�Mkr� (3�260) �2�115�Mkr� (1�063)

Baltikum�–�Bank�och�livförsäkringstjänster�för�privatpersoner�och�mindre�och�medelstora�
�företag�i�Estland,�Lettland�och�Litauen.

�3�794�Mkr� (4�783) �–10�363�Mkr� (1�017)

Internet, telefon och 565 bankkontor
SEB:s�kunder�kan�hålla�kontakt�med�banken�genom�Internet,�telefon�och�kontor�–�565�traditionella�kontor�i�Sverige,�Tyskland,�Estland,�Lettland,��

Litauen�och�Ukraina�och�private�bankingenheter�och�representantkontor�i�tolv�länder.�Stora�företag�och�institutioner�assisteras�av�kundansvariga,��
produktexperter,�analytiker�och�handlare�i�sjutton�länder.�SEB�har�också�samarbete�med�cirka�2�000�livförsäkringsförmedlare.

SEB har en stark kundbas där den aktiva och långsiktiga relationen till kunderna står i centrum. 
Ända sedan A O Wallenberg grundade SEB 1856 har banken tillhandahållit finansiell service för 
att hjälpa privatpersoner och företag att nå sina finansiella mål.

Kunder

2 500 
Stora företag och institutioner

SEB�är�den�ledande�banken�för�företagstjänster�
och�investment�banking�i�Norden.�Banken�betjä
nar�stora�företag�och�institutioner,�banker�och�
kommersiella�fastighetsföretag�med�traditionell�
företagsservice,�trading�och�kapitalmarknads
tjänster�samt�internationella�transaktionstjänster.�
SEB�erbjuder�också�omfattande�pensions�och�ka
pitalförvaltningslösningar�för�dessa�kundgrupper.

Kanaler
Denna�kundgrupp�betjänas�främst�av�division�
Stora�Företag�&�Institutioner,�med�verksamhet�i��
17�länder,�men�även�av�Kapitalförvaltning.�Huvud
marknader�är�de�nordiska�länderna�och�Tyskland.�

400 000 
Mindre och medelstora företag

SEB�erbjuder�mindre�och�medelstora�företag�fle
ra�anpassade�produkter,�som�ursprungligen�ut
vecklats�i�samarbete�med�bankens�större�före
tagskunder.�Dessutom�har�SEB�ett�stort�antal�
tjänster�som�vänder�sig�särskilt�till�småföretag�
och�entreprenörer.

Kanaler
Små�och�medelstora�företag�betjänas�av�divisioner
na�Kontorsrörelsen�och�Baltikum�liksom�av�Liv�och�
Kapitalförvaltning.�Huvudmarknader�är�de�nordis
ka�och�baltiska�länderna.

5 miljoner 
Privatkunder

SEB�förser�cirka�fem�miljoner�privatpersoner�med�
produkter�och�tjänster�för�att�möta�deras�finan
siella�behov.�Tjänsterna�omfattar�både�vardags
tjänster�som�alla�behöver�och�sparande,�kapital
förvaltning�och�livförsäkring.�SEB�strävar�efter�att�
uppnå�en�förstklassig�servicenivå�och�finns�till
gängliga�för�våra�kunder�på�telefon�dygnet�runt�
under�årets�alla�dagar.
�
Kanaler
Privatpersoner�betjänas�huvudsakligen�av�kon
torsrörelserna�i�Sverige,�Estland,��Lettland,��Litauen�
och�Tyskland�samt�av�Liv�och�Kapitalför�valt�nings�
divi�sion�er�na.�Huvudmarknader�är�de�nordiska�och�
baltiska��länderna�och�Tyskland.

SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com

Årsstämma
Årsstämma�hålls�tisdagen�den�11�maj�2010�klockan�14.00�på�City�Conference�
Centre�i�Stockholm.

Kallelse�till�årsstämman�publiceras�i�de�stora�dagstidningarna�tisdagen�den�
6 april�2010.�

Aktieägare�som�vill�delta�i�stämman�skall

–��dels�senast�onsdagen�den�5�maj�2010�vara�införd�i�den�av�Euroclear�Sweden�
(VPC)��förda�aktieboken

–��dels�senast�onsdagen�den�5�maj�2010�anmäla�sig�till�banken�–�skriftligen�till�
Skandinaviska�Enskilda�Banken�AB,�Årsstämman,�Box�7832,�103�98�Stockholm,�
på�telefon�kl.�9.00–16.30�inom�Sverige�tel�nr�077123�18�18�och�från�utlandet�tel�
nr�+46�771�23�18�18�eller�via�internet�på�bankens�hemsida�www.sebgroup.com.

Utdelning
Styrelsen�föreslår�en�utdelning�på�1:00�kr�för�2009.�
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Välkommen till SEB!

�SEB�bistår�2 500�stora�företag�och�institutioner,�400 000�mindre�och�
medel�stora�företag�och�fem�miljoner�privat�personer�med�finansiella�
lösningar.�

�SEB�finns�representerat�i�20�länder�med�21�000�medarbetare,�varav�
�hälften�finns�utanför�Sverige.

�SEB�har�en�ledande�ställning�som�finansiell�partner�till�större�företag�
och�finansiella�institutioner�och��finansiellt�aktiva��privatpersoner�i�
Norden.�SEB�är�också�ett�ledande�fondförsäkringsbolag�och�kort
utgivare�i�Norden�samt�en�av�de�största�kapitalförvaltarna�i�Norden�
och��Baltikum.�I�Tyskland�är�SEB�en�rikstäckande�bank.

�SEB�är�rankat�som�nr�1�inom�flera�områden,�till�exempel�företags
rådgivning,�valutahandel,�aktie�analys,�private�banking�och�
�fond�försäkring.�

�SEB�är�den�största�mäklaren�på�de�nordiska�börs�erna��sammantaget.�

SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com

Ekonomisk information under 2010

Bokslutsmeddelande� �10�februari
Årsredovisning�på�nätet� 18�mars
Årsstämma� 11�maj
Delårsrapport�januari–mars� �28�april
Delårsrapport�januari–juni� 13�juli
Delårsrapport�januari–september� 28�oktober

Kontaktpersoner

Ulf�Grunnesjö�

Chef�Investor�Relations�
Tel:�08�763�85�01��
Email:��
ulf.grunnesjo@seb.se

Annika�Halldin�

Ansvarig�Finansiell�information/�
aktieägarfrågor��
Tel:�08�763�85�60��
Email:��
annika.halldin@seb.se

Omslag framsida:�Sharona�Gessler�med�kollegan�Johan�Bergenudd

Innehåll

Sid 6
Rådgivning utifrån 
kundens behov
Vi�erbjuder�personlig�rådgiv�
ning�och�service�via�kontor,�
�internet�och�telefon�alla�tider��
på�dygnet.

Sid 18
SEB:s resultat
Det�underliggande�resultatet�för�
2009�var�mycket�starkt.�Resultatet�
påverkades�negativt�av�reserve
ringar�för�kreditförluster�i�Baltikum.��
Bankens�balansräkning�stärktes.

Sid 8
Möt kapitalrådgivare 
Patrik Iwarsson
”Det�mest�tillfredsställande�är��
inte�att�göra�snabba�affärer�utan��
att�ha�kunder�som�fortsätter�att�
vara�nöjda�efter�tio�år”,�säger��
Patrik�Iwarsson�på�kontoret�i�Lund.

Sid 12
Sharona Gessler – med kundens bästa  
för ögonen
Att�plocka�fram�rätt�kompetens�vid�rätt�tillfälle�så�att�den�kommer��
till�nytta�för�bankens�kunder�är�en�viktig�uppgift�för�Sharona�Gessler,�
kundansvarig�inom�Stora�Företag�&�Institutioner.

Viveka�HirdmanRyrberg�

Informationsdirektör��
Tel:�08�763�85�77��
Email:��
viveka.hirdmanryrberg@seb.se

Sid 14
Sibbhultsverken
var�ett�av�många�företag�
som�fick�problem�när�
�finanskrisen�och�låg�
konjunkturen�slog�till.��
För�SEB�var�det�viktigt�
�att�stå�kvar�vid�kundens�
sida.

Sid 25
Workout i Baltikum
Även�om�kreditförlusterna�steg�
�kraftigt�under�2009�stannade�inflödet�
av�nya�oreglerade��lånefordringar�av�
under�andra�halvåret.�Samtidigt�som�
omstrukturerings�och�work�out
processen�intensifierats�börjar��
ledningen�fokusera�mer�på�den�
�framtida�utvecklingen.




