
Årsstämma i SEB
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) håller årsstämma den 29 juni 2020.

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen i banken 
beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och 
utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska
 dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 juni 2020,
  dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken Post

röstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 26 juni 2020.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå) genom bank eller annan 
förvaltare måste begära att tillfälligt bli inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos 
Euroclear (så kallad rösträttsregistrering) för att få delta i årsstämman. Sådan omregistrering 
måste vara genomförd hos Euroclear senast den 23 juni 2020. Aktieägaren måste därför 
kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och begära omregistrering. Observera att 
detta också gäller aktieägare som har sina aktier i depå i SEB.

Poströstning

Bankens styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom 
poströstning enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär 
användas. Formuläret för poströstning finns tillgängligt på bankens webbplats  
www.sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm. 
Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ), c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med epost till 
GeneralMeetingServices@euroclear.eu. Komplett formulär ska vara Euroclear tillhanda 
senast den 26 juni 2020. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst 
elektroniskt genom verifiering med BankID via bankens webbplats www.sebgroup.com/sv. 

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är 
hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och 
på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Fullmakter

Aktieägare kan poströsta på årsstämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt 
undertecknad av aktieägaren. Fullmakt ska bifogas poströstningsformuläret. 
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bankens webbplats www.sebgroup.com/sv och på 
bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm. Om aktieägaren är en juridisk 
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande 
direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar 
ska lämnas skriftligen till banken senast den 19 juni 2020 under adress Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (publ), Head of Investor Relations, 106 40 Stockholm eller via epost till 
agm@seb.se. Upplysningarna lämnas av banken genom att de hålls tillgängliga på bankens 
webbplats www.sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i 
Stockholm från och med den 24 juni 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare 
som begärt dem och uppgivit sin adress.

Kallelse, förslag m.m.

Kallelsen finns tillgänglig på bankens webbplats www.sebgroup.com/sv och är också införd  
i Post och Inrikes Tidningar den 29 maj 2020. De fullständiga förslagen för årsstämman 
hålls tillgängliga på bankens webbplats www.sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor, 
Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm. En aktieägare har föreslagit att stämman ska besluta om 
sådan ändring av bolagsordningen som avses i 7 kap. 43 och 45 §§ aktiebolagslagen och som 
försämrar ett helt aktieslags rätt. Kallelsen och formulär för poströstning skickas kostnadsfritt 
till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Beställning kan ske på telefon nr 0771 
23 18 18 (+46 771 23 18 18).

För information om hur personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammorsvenska.pdf
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