
Årsöversikt 10 

�SEB�bistår�2 600�stora�företag�och�finansiella�institutioner,�400 000�
mindre�och�medel�stora�företag�och�fyra�miljoner�privat�personer�med�
finansiella�lösningar.�

�SEB�finns�representerat�i�ett�20-tal�länder�med�17�000�medarbetare,�
varav��hälften�finns�utanför�Sverige.

�SEB�är�en�relationsbank.�I�Sverige�och�Baltikum�erbjuder�SEB�rådgiv-
ning�och�ett�brett�utbud�av�finansiella�tjänster.�I�Danmark,�Finland,�
Norge�och�Tyskland�är�inriktningen�att�erbjuda�ett�fullservicekoncept�
till�storföretagskunder�och�finansiella�institutioner.�SEB�är�också�ett�
ledande�fondförsäkringsbolag�och�kortutgivare�i�Norden�samt�en�av�
de�största�kapitalförvaltarna�i�Norden�och�Baltikum.�

�SEB�är�rankat�som�nr�1�inom�flera�områden,�till�exempel�som��
relationsbank,�investment�banking,�valutahandel,�private�banking�
och��fond�försäkring.�
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Omslagsbild:�Kätlin�Kruusoja�(från�SEB)�och�Raul�Kaljuraid�(från�Ferroline)�i�Ferrolines�lokaler�i�Tallinn�(läs�mer�på�sid�20).
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Stora företag och institutioner
Rådgivning�är�själva�navet�i�verksamheten�och�
de�flesta�tjänster�skräddarsys�i�nära�samarbete�
med�kunderna.�Under�2010�tog�expansionen��
på�företagsmarknaden�i�Norden�och�Tyskland�
fart.
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Vi�erbjuder�våra�privatkunder�allt�från�enkla��
vardagstjänster�till�rådgivning�kring�placerings-
lösningar,�lån�och�försäkringar�och�arbetar�för�
att�förbättra�våra�kunders�privatekonomi�i�livets�
alla�faser.�
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Året i siffror

Under 2010 påverkades nettoresultatet av finansiella transaktioner 

negativt av lägre intäkter från valutahandeln till följd av lägre volatili-

tet. 
 4  Livförsäkringsintäkter netto

Denna post omfattar försäljningen av livförsäkringsprodukter, där 

fondförsäkringar står för en mycket stor andel. 

Under året minskade livförsäkringsintäkterna netto med 10 pro-

cent jämfört med 2009.
 5  Övriga intäkter netto

Under denna rubrik återfinns bland annat realisationsvinster samt 

aktieutdelningar. Minskningen i övriga intäkter förklaras huvudsak-

ligen av kapitalvinsten på 1 600 Mkr från återköpet av förlagslån 

under 2009.  

 6  KostnaderKostnaderna i resultaträkningen minskade med 5 procent under 

2010.  På jämförbar basis, det vill säga exklusive en avskrivning av 

goodwill  för bankens investeringar i östra Europa  under 2009 som 

uppgick till 3 miljarder kronor och omstruktureringskostnader på 

800 miljoner kronor i samband med avyttringen av kontorsrörelsen 

i Tyskland under 2010, ökade kostnaderna med 4 procent. Perso-

nalkostnaderna steg med 2 procent och övriga kostnader med 8 

procent, bland annat till följd av investeringar för bättre kundservi-

ce på företagsmarknaden i Norden och Tyskland. 

 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 2010 sjönk reserveringarna för kreditförlusterna 

med 85 procent och nivån på kreditförlusterna minskade till 0,14 

procent av utlåningen. Minskningen beror främst på det förbätt-

rade ekonomiska läget i de baltiska länderna. I Norden var kredit-

kvaliteten fortsatt god. 

 8  Rörelseresultat
Medan resultatet före förluster minskade till 12 928 Mkr (16 377) 

förbättrades rörelseresultatet kraftigt och uppgick till 11 105 Mkr 

(4 351) till följd av den betydande minskingen av kreditförluster.

 
 9   Nettoresultat från kvarvarande verksamheter 

Nettoresultat från kvarvarande verksamheter, som inte innehål-

ler resultatet från den tyska kontorsrörelsen uppgick till 8,6 mil-

jarder kronor vilket motsvarar ett resultat per aktie på kr 3:88. 

Detta utgör startpunkten för framtida jämförelser av utveckling 

av resultatet.10   Årets resultat Årets nettoresultat, det vill säga rörelseresultat efter skatt, uppgick    

till 6 798 Mkr (1 178). Detta belopp ligger till grund för beräkning av 

vinst per aktie och föreslagen utdelning till aktieägarna. 

Intäkternas fördelning

Mkr

Under 2010 svarade räntenettot lik-

som föregående år för 43 procent av 

SEB:s intäkter.  Provisionsnettot stod 

för den näst största andelen av kon-

cernens intäkter och uppgick till 38 

procent (32).
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5 procent till 23 951 Mkr.

Kreditförluster
Mkr

Koncernens kreditförluster och reser-

veringar för förluster i relation till 

koncernens utlåning minskade till 

0,14 procent att jämföra med 0,92 

under 2009. Andelen osäkra fordring-

ar netto i relation till koncernen utlå-

ning var 1,8 procent (1,9).
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Sidan 26
Året i siffror
SEB:s�rörelseresultat�förbättrades�med��
6,8�miljarder�kronor�under�2010,�främst��
till�följd�av�påtagligt�lägre�reserveringar��
för�kreditförluster�i�de�baltiska�länderna.�

Sidan 10
Små och medelstora företag
Under�senare�år�har�SEB�tagit�flera�steg��
mot�att�stärka�relationen�till�mindre�och��
medelstora�företag.�Bland�annat�har�banken�
etablerat�särskilda�företagscenter�och�startat�
olika�aktiviteter�för�att�stötta�företagande��
och�entreprenörskap.

Sidan 18
Baltikum
Baltikum�drabbades�hårt�när�världsekonomin�
bromsade�in.�Läget�har�nu�stabiliserats.�SEB:s�
verksamhet�i�de�baltiska�länderna�gick�åter�
med�vinst�under�andra�halvåret�och�vi�siktar�
nu�på�att�utveckla�den�starka�kundbasen��
i�Baltikum.

●� Intäkter:�36�879�Mkr�(41�575)
●� �Resultat�före�kreditförluster:�12�928�Mkr�(16�377)
●� Rörelseresultat:�11�105�Mkr�(4�351)
●� Nettoresultat�kvarvarande�verksamhet:�8�584�Mkr�(1�869)
●� Räntabilitet,�kvarvarande�verksamhet:�8,65�procent�(1,89)�
●� Vinst�per�aktie,�kvarvarande�verksamhet:�3:88�kronor�(0,95)
●� Föreslagen�utdelning:�1:50�kronor�(1:00)
●� Kärnprimärkapitalrelation1):�12,2�procent�(11.7)�
●� ���Primärkapitalrelation1):�14,2�procent�(13.9)

�
1)�Basel�II,�utan�övergångsregler

De viktigaste händelserna under året: 

●� �I�juli�tecknade�SEB�en�överenskommelse�om�att�sälja�sin�
kontorsrörelse�i�Tyskland�till�Banco�Santander.�Den�långsik-
tiga�finansiella�påverkan�är�fördelaktig�för�SEB�och�avytt-
ringen�ger�SEB�möjlighet�att�koncentrera�sig�på�sina�styrke-
områden�i�Tyskland.�Försäljningen�avslutades�den�31�januari�
2011.

●� �SEB:s�verksamhet�i�de�baltiska�länderna�förbättrades�mar-
kant�under�året.�För�första�gången�sedan�2008�kunde�SEB�
redovisa�positiva�rörelseresultat�för�sin�verksamhet�i�Balti-
kum�för�tredje�och�fjärde�kvartalen.

●� �Det�nya�regelverket�Basel�III,�som�reglerar�kapital�och�likvidi-
tet�i�bankerna,�fastställdes�av�Baselkommittén�i�december�
2010.�Regelverket�träder�i�kraft�med�början�2013.

2010 i korthet
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Telefon�+46�8�22�19�00
E-mail:�janerik.back@seb.se�
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Chef�för�Investor�Relations
Telefon�+46�8�763�85�01
E-mail:�ulf.grunnesjo@seb.se

Viveka�Hirdman-Ryrberg
Informationsdirektör
Telefon�+46�8�763�85�77
E-mail:�viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Malin�Schenkenberg�
Financial�Information�Officer
Telefon�+46�8�763�95�31
E-mail:�malin.schenkenberg@seb.se

Bokslutsmeddelande
Årsredovisningen�publiceras�på�Internet
Årsstämma
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24�mars
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detta är SeBdetta är SeB

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank  
erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett  
brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge  
och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och  
investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder 
och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas  
i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  
Koncernen har cirka 17 000 anställda.

Intäkter
Geografisk�fördelning,�procent
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�Genomsnitt�för�jämförbara�banker

1)� Kvarvarande�verksamhet

Mål:�Högst�bland�jämförbara�banker

Mål:�Uthållig�vinsttillväxt ��Mål:�minst�7�procent�t.o.m.�2008,�
därefter�10�procent�tills�Basel�III-�
reglementet�analyserats.

1)� �2006�Basel�I.�2007–2010�Basel�II��
utan�övergångsregler.

Mål:�40�procent�av�vinst�per�aktie�över�en�
konjunkturcykel

1)� �En�utdelning�på�kronor�1:50�per�aktie��
föreslås�för�2010,�vilket�motsvarar��
49�procent�i�relation�till�vinst�per�aktie.�

Marknader

Nyckeltal

SEB:s�verksamhet�omfattar�främst�kunder�i�Norden,�Balti-
kum�och�Tyskland.�Sverige�är�den�enskilt�största�marknaden�
och�svarade�för�drygt�hälften�av�intäkterna�2010.�
�
1)�Exklusive�centraliserad�treasuryverksamhet.

 2010 2009

Sverige� 56� (56)
Norge� 8� (9)
Tyskland1)� 8� (8)
Danmark� 8� (7)
Finland� 3� (3)
Estland� 3� (3)
Lettland� 3� (4)
Litauen� 4� (4)
Övriga� 7� (6)

Värdeskapande relationer är hörnstenarna i vår verksamhet. Ända sedan A O Wallenberg grundade SEB 1856  
har vi tillhandahållit finansiella tjänster för att hjälpa våra kunder att uppnå sina finansiella mål.

Intäkter Rörelseresultat

Stora Företag & Institutioner – Affärsbanks-�och�investmentbanktjänster�riktade�till�större�
företagskunder�och�finansiella�institutioner�i�17�länder,�främst�i�Norden�och�Tyskland.

�17�130�Mkr�(20�052) 8�498�Mkr�(11�428)

Kontorsrörelsen – Bank-�och�livförsäkringstjänster�för�privatpersoner�och�mindre�och�
medelstora�företag�i�Sverige�samt�kortverksamhet�i�Norden.

8�569�Mkr�(9�034) �2�484�Mkr�(2�891)

Kapitalförvaltning – Kapitalförvaltning�och�private�banking-tjänster�för�institutionella�
företag�och�kapitalstarka�privatpersoner.�Har�också�ansvar�för�SEB:s�fondverksamhet.

4�384�Mkr�(3�646) 1�651�Mkr�(1�142)

Liv –�Livförsäkringsprodukter�för�privatpersoner�och�företag,�främst�i�Norden�och��Baltikum. 4�539�Mkr�(4�425) �2�202�Mkr�(2�115)

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

2�846�Mkr�(3�794) –121�Mkr�(–10,363)

Bankkontor�1)� 375
Internationella�filialer�och�representantkontor� 20
Bankautomater�1)�2)� 1,500
Internationella�private�banking�kontor� 12
Korttransaktioner� 435�miljoner
Antal�användare�av�SEB:s�Internetbank�1)� 3,4�miljoner
Antal�besvarade�telefonsamtal�1)� 4,6�miljoner

1)�Exklusive�Kontorsrörelsen�i�Tyskland.
2)��Bankomater,�maskiner�för�insättning,�överföringar,�valutaväxling�etc.

Antal�syndikerade�lån�i�Norden� 21
(värde�4,8�miljarder�US-dollar)
Antal�nordiska�aktierelaterade�emissioner� 32
(värde�4,8�miljarder�euro)
Antal�förvärvsrelaterade�transaktioner�i�Sverige� 20
(värde�2,7�miljarder�euro)

Antal�livförsäkringsmäklare� 2�000�

SEB:s kunder

SEB:s divisioner

Mötesplatser och kundkontakter 2010

2 600 
Stora företag och institutioner

SEB�är�den�ledande�företags-�och�investment�
banken�i�Norden.�Vi�betjänar�stora�företag�
och�finansiella�institutioner,�banker�och�kom-
mersiella�fastighetsföretag�med�traditionell�
företagsservice,�trading-�och�kapitalmark-
nadstjänster�samt�internationella�transak-
tionstjänster.�SEB�erbjuder�också�omfattande�
pensions-�och�kapital�förvaltnings�lösningar�
för�dessa�kundgrupper.

400 000 
Mindre och medelstora företag

SEB�erbjuder�mindre-�och�medelstora�företag�
flera�anpassade�produkter,�som�ursprungli-
gen�utvecklades�i�samarbete�med�Bankens�
större�företagskunder.�Dessutom�har�vi�ett�
stort�antal�tjänster�som�vänder�sig�särskilt�till�
småföretag�och�entreprenörer.

4 000 000
Privatkunder

SEB�förser�cirka�fyra�miljoner�privatpersoner�
med�produkter�och�tjänster�för�att�möta�deras�
finansiella�behov.�Tjänsterna�omfattar�såväl�
vardagliga�transaktioner�som�sparande,�kapi-
talförvaltning�och�livförsäkring.�Vi�strävar�ef-
ter�att�uppnå�en�ypperlig�servicenivå�och�
finns�tillgängliga�för�våra�kunder�på�telefon�
dygnet�runt�under�årets�alla�dagar�på�mer�än�
20�språk.

Årsstämma 
Årsstämma�hålls�torsdagen�den�24�mars�2011�klockan�14.00�på��
City�Conference�Centre�i�Stockholm.

Kallelse�till�årsstämman�finns�tillgänglig�på�SEB:s�hemsida,��
www.sebgroup.se��

Aktieägare�som�vill�delta�i�stämman�skall�dels
–��senast�fredagen�den�18�mars�2011�vara�införd�i�den�av��

Euroclear�Sweden�AB�förda�aktieboken,�dels
–���senast�fredagen�den�18�mars�2011�anmäla�sig�–�skriftligen�till�

Skandinaviska�Enskilda�Banken�AB,�AGM,�Box�7832,��
SE-103�98�Stockholm,�på�telefon�klockan�9.00–16.30�inom�Sverige�på�
0771-23�18�18�och�från�utlandet�på�+46�771�23�18�18�eller�via�Internet�
på�Bankens�hemsida,�www.sebgroup.se.

Utdelning
Styrelsen�föreslår�en�utdelning�på�1:50�kronor�per�aktie�för�2010.�
Aktien�handlas�utan�utdelning�fredagen�den�25�mars�2011.�Tisdagen�
den�29�mars�2011�är�föreslagen�som�avstämningsdag�för�utdelningen.��
Om�årsstämman�beslutar�i�enlighet�med�förslaget�beräknas�utdel-
ningen�sändas�ut�av�Euroclear�Sweden�AB�den�1�april�2011.

SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.se



detta är SeBdetta är SeB

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank  
erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett  
brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge  
och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och  
investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder 
och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas  
i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  
Koncernen har cirka 17 000 anställda.
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Den djupa finanskrisen skakade om  
ekonomierna runt om i hela världen.  
Även den del av norra Europa där SEB  
har sin hemmabas påverkades kraftigt.  
Nu tre år senare är det dags att summera 
erfarenheterna och blicka framåt.

På sid 2–3 sammanfattar SEB:s VD  
och koncernchef Annika Falkengren  
hur Banken har kunnat stärka sin  
position under de här åren genom  
att prioritera stabilitet och relationen  
till kunderna.
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Nu när vi har lämnat 2010 bakom oss är det dags att summera de tre 
senaste årens långa period av exceptionella marknadsförutsättning
ar och makroekonomiska utmaningar. 
    Under hela perioden har SEB:s prioriteringar och beslut inriktats på 
att trygga en långsiktig stabilitet i syfte att stödja våra kunder och 
flytta fram vår position som Relationsbanken. 

Utsikterna för den globala ekonomin ser nu ljusare ut än under 
det mer sköra affärsklimat som präglade inledningen av det gångna 
året. För att summera 2010: SEB:s rörelseresultatet uppgick till 11,1 
miljarder kronor. Kreditkvaliteten förbättrades betydligt. Kundernas 
aktivitet ökade. Och vi anpassade vår strategiska inriktning genom 
försäljningen av kontorsrörelsen i Tyskland.  

Unika kundrelationer
En modern samhällsekonomi skulle inte fungera utan ett banksys
tem. Banker är centrala för betalningsförmedlingen, för tillhanda
hållandet av krediter, kanaliserande av sparande och riskhantering. 
Just därför är också finansiell stabilitet, förtroende och relationer  
avgörande framgångsfaktorer för en bank. 

SEB har en unik roll som finansiell partner när det gäller att stötta 
företag och institutioner. Vi vidtar löpande ett antal åtgärder för att 
ytterligare fördjupa relationerna till kunderna. Sedan den globala  
finansiella krisens början sommaren 2007 har SEB:s utlåning och  
kreditlöften till företag ökat med 127 miljarder kronor, eller 24 procent.

Kunderna har också bekräftat vår ledande position i Norden i en rad 
undersökningar som till exempel i Prosperas ranking av aktieanalys
hus och relationsbanker. I Sverige utsågs SEB till årets affärsbank.  
Här har SEB också stärkt sin position bland mindre och medelstora 
företag och ökat marknadsandelen från 10 till 11 procent. I det mer 
positiva företagsklimatet var SEB nummer ett inom förvärvsrelaterade 
affärer i Sverige.

Ett brett sparerbjudande
SEB:s ambition är att erbjuda ett heltäckande sortiment av sparande
former i fråga om placeringshorisont och riskprofil baserat på indivi
duella finansiella råd till våra kunder. Vår verksamhet på sparande
området inkluderar inlåning, kapitalförvaltning, fondförsäkring och 
private bankingerbjudanden. 

Under det gångna året förtydligade vi vårt kunderbjudande på 
fondområdet genom att erbjuda såväl indexförvaltade som aktivt 
förvaltade fonder. Nyförsäljningen uppgick till 55 miljarder kronor, 
vilket bidrog till att förvaltat kapital var det högsta någonsin. 

” Vår position är starkare idag än 
innan de senare årens turbulens 
tack vare en tydlig prioritering av 
relationerna till våra kunder.”

Stark plattform som Relationsbank
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I linje med det framväxande nya finansiella landskapet blir inlåning 
allt viktigare. SEB:s Placeringskonto drog till sig 25 miljarder kronor 
under 2010 till följd av att kunderna uppskattade den konkurrens
kraftiga räntan.

Baltikum lönsamt igen
Verksamheten i Baltikum visade en markant förbättring och de mins
kade problemlånen ledde till att reserveringarna för kreditförluster 
minskade. Rörelseresultatet för de tre länderna var positivt mot slutet 
av året.

Under hela den djupa konjunkturnedgången har vi upprätthållit 
en aktiv och konservativ hållning för att säkerställa den finansiella 
stabiliteten, kvaliteten på tillgångarna och vårda de långsiktiga kund
relationerna. Vi har strävat efter lösningar som ger låntagarna möjlig
het att bo kvar i sina hem. 

Vi är stolta över att SEB, trots en svår tid i regionen, rankas som 
den mest kundvänliga banken i Estland och som den mest respekte
rade banken i Lettland enligt oberoende källor.

 

Flexibilitet och motståndskraft
Vi fortsätter att värna om långsiktig stabilitet, vilket är ett känneteck
en för SEB . Det ger oss flexibilitet, motståndskraft och kapacitet att 
utöka vår kundaffär liksom att anpassa oss till nya regelverk i en miljö 
som fortfarande behöver hantera ett antal makroekonomiska utma
ningar.

Bankverksamhet handlar om förtroende och måste därför präg
las av förutsägbarhet och långsiktig kundorientering. Vi är stolta över 
att vi har en ambition att vara ledande inom varje område där vi är 
verksamma. 

Vi är övertygade om att vi har den önskade plattformen att växa 
från framöver. Vår strategi är oförändrad. SEB är Relationsbanken. 
Med siktet inställt på våra kunder kommer vi att fortsätta att bygga 
den ledande företagsbanken i Norden, utöka vår företagsaffär i  
Tyskland och erbjuda fullservicebanktjänster i Sverige och de  
baltiska länderna.

Stockholm i februari 2011

Annika Falkengren
Verkställande direktör och koncernchef 
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Mission
Att hjälpa privatpersoner och företag att utvecklas framgångsrikt  
genom att erbjuda god rådgivning och finansiella medel.

Vision
Att vara den mest betrodda partnern för  
kunder med ambitioner.

SEB – Relationsbanken

strategi

Sedan SEB grundades i företagsamhetens tjänst för över 150 år se
dan har Banken varit ett självklart val för stora företag och institutio
ner i Sverige och – i ökad grad – övriga Norden och Baltikum. Detta 
framgår klart inte bara av affärsmixen, som tydligt speglar inriktning
en mot storföretag och institutionella kunder, utan även av det sätt 
på vilket verksamheten bedrivs och av Bankens långsiktiga relationer. 

Genom att vara och uppfattas som Relationsbanken i regionen 
vill SEB fullfölja sin mission att hjälpa privatpersoner och företag att 
utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda god rådgivning och fi
nansiella medel och nå sin vision om att vara den mest betrodda 
partnern för kunder med ambitioner. I SEB kommer kunderna alltid 
först.

Ett starkt åtagande för långsiktiga relationer  
Under de turbulenta senaste åren, karaktäriserade av såväl finanskris 
som en bräcklig världsekonomi, har SEB:s agerande styrts av ambi
tionen att ytterligare fördjupa relationen till kunderna. 

 I den synnerligen osäkra miljön har SEB försett kunderna med fi
nansiering, riskhanteringsprodukter och rådgivning även då markna
derna varit delvis stängda under krisens mest akuta faser. Banken har 
också utvecklat sparandeerbjudanden inom kapitalförvaltning, pri
vate banking och livförsäkring för att skydda kunderna mot kursfall. 

Nyemissionen och den långfristiga finansieringen under 2009 
säkrade Bankens kapacitet att utöka sitt stöd under en tid av stora 
svårigheter för banksystemet. I de baltiska länderna fortsatte SEB:s 
strävan att hitta långsiktigt hållbara lösningar för såväl kunderna som 
för Banken. 
 

Kunderna i centrum
Erfarenheten från tidigare år visar på fördelarna med en kontinuerlig 
utveckling mot att vara en sant kundcentrerad bank. Det är en följd 
av programmet ”Road to Excellence” som startade 2006 med den ur
sprungliga uppgiften att öka samordningen av SEBkoncernens hol
dingbolagsliknande struktur genom ökad proaktivitet, produktivitet 
och effektivitet. Kunderna skall kunna möta hela SEB – Ett SEB –  
oavsett hur de väljer att göra affärer med Banken.

SEB:s strategiska inriktning ligger fast: SEB skall vara Relationsbanken i sin del av världen, med  
ett ökat fokus på företagsmarknad och kapitalförvaltning i Norden och Tyskland, och samtidigt 
stärka sitt utbud av universalbankstjänster i Sverige och Baltikum. 

Strategi 

Ledande nordisk affärsbank 
Andel av intäkter 2010, procent

  Stora företag och institutioner

   Livförsäkring (fondförsäkring)

   Kapitalförvaltning

   Kontorsrörelse

1)  Exklusive Kontorsrörelsen i Tyskland, som avyttrats per den 31 januari 2011
2)  Fördelning av intäkter för Swedbank, Handelsbanken och Nordea, Danske 

Bank och DnB NOR. Enbart affärsområden (indikation).

SEB1

Nordiska
 konkurrenter2

0 20 40 60 80 100
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strategi

Inom ramen för ”Road to Excellence” har ett koncerngemensamt  
program vid namn SEB Way etablerats. Genom att kartlägga och 
strömlinjeforma processer frigörs resurser som istället kan läggas  
på att öka affärsintensiteten med Bankens kunder. SEB Way är ett 
förhållningssätt och en arbetsmetodik som används inom alla delar 
av koncernen. Det har gett mätbara resultat för både försäljnings och 
stödfunktioner och bidrar tydligt till en kultur av ständig förbättring. 

Med ambitionen att vara Relationsbanken är det kundperspekti
vet som styr allt vad SEB gör. I SEB strävar vi efter att möta kundernas 
behov i alla situationer – såväl på kort som lång sikt. Det förutsätter 
att medarbetarna ges möjlighet att fatta rätt beslut för kunderna och 
SEB samt att alla håller fast vid den grundmurade tron på att kund
lojalitet leder till långsiktig lönsamhet. 

Motståndskraft och flexibilitet
Den makroekonomiska återhämtningen är fortsatt skör, vilket kräver 
en stark och motståndskraftig grund, från vilken SEB kan driva sin 
strategiska inriktning. Att ha den nödvändiga flexibiliteten för att 
kunna öka eller modifiera tillväxten när så är nödvändigt liksom att 
ha kapacitet och kraft att genomföra strategin fortsätter att vara de 
viktigaste framgångsfaktorerna.

SEB:s starka kapitalbas och finansiering, stabila marknadsposi
tion och fördelaktiga konkurrensläge på den nordiska företagsmark
naden är faktorer som hjälper Banken att gripa möjligheterna på 
marknaden i takt med att de dyker upp.

SEB:s geografiska räckvidd
Bankens strategiska prioritet för de kommande åren är att ytterligare 
utöka sin affärsbanks och kapitalförvaltningsverksamhet i Norden 

och Tyskland. I Sverige, Estland, Lettland och Litauen fortsätter SEB 
att utveckla sina universalbankstjänster. Inom livförsäkrings och 
kortverksamheterna skall SEB växa även utanför Norden. Mot bak
grund av de senaste årens svårigheter i de baltiska länderna är det 
viktigt att betona SEB:s långsiktiga ambition i regionen.

Utgångsläget är starkt. I Sverige har SEB sin traditionella storföre
tagsbas, en marknadsledande position inom private banking och 
fondförsäkring och en växande verksamhet inom segmentet mindre 
och medelstora företag. Utanför Sverige strävar SEB efter att expan
dera på storföretagsmarknaden i Danmark, Finland och Norge. I 
Tyskland, där SEB varit en storföretagsbank i 35 år, strävar Banken  
efter att växa även inom det så kallade Mittelstandsegmentet.  
Under det gångna året har SEB ytterligare anpassat sin strategiska  
inriktning genom försäljningen av Bankens kontorsrörelse i Tyskland, 
som slutfördes den 31 januari 2011.

SEB:s expansion kommer huvudsakligen att ske organiskt, drivet 
av ökade marknadsandelar och ökad andel av kundernas affärer, ut
låningsökning och ökad kundaktivitet. Expansionen balanseras av  
en fortsatt solid riskhantering och grundlig riskanalys.

Eftersom såväl nordiska och baltiska som tyska företag är så  
exportorienterade har SEB har alltid värnat om att vara en finansiell 
partner också när kundföretagens expanderat internationellt. Stödet 
består av strategiska etableringar och kompletteras med strategiska 
allianser med regionalt ledande aktörer. SEB har därför etablerat en 
rad filialkontor runt om i världen där kundföretagen gör affärer. Den
na strategi har varit framgångsrik genom åren. De senaste tillskotten 
i SEB:s internationella nätverk är öppnandet av en filial i Hongkong 
och utvecklingen av filialen i Shanghai.

Mer nordisk 
Växa som affärsbank i Danmark, Finland,  
Norge och Sverige

Mer företagsinriktad 
Växa på storföretagsmarknaden i Norden och  
på marknaden för medelstora företag i Tyskland

Mer organisk 
Växa organiskt genom ökade marknads andelar  
och en ökad andel av kundernas affärer 

SEB:s expansionsplaner
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– Byggandet av långsiktiga och ömsesidiga relationer är A och O  
för oss inom Stora Företag & Institutioner, säger divisionschefen 
Magnus Carlsson, och fortsätter:

– Rådgivning är själva navet i verksamheten och vår enhet för 
kundrelationer fungerar som en ingång till SEB:s samlade erbjudan
de. Inom enheten fördjupas kunskaperna om kundernas verksamhet 
och behov, så att vi kan säkerställa att vi förser dem med rätt kompe
tens, produkt och tjänst.

Skräddarsydda tjänster
Viljan att skapa givande relationer tar sig också uttryck i att de flesta 
produkter och tjänster skräddarsys för och vidareutvecklas i nära 
samarbete med kunderna. Förutom traditionell företagsservice  
nyttjar SEB:s kunder bland storföretag och institutioner bland annat 
trading och kapitalmarknadstjänster, internationella transaktions
tjänster och pensions och kapitalförvaltningslösningar.

I genomsnitt använder företags och institutionella kunder sju 
olika mer eller mindre komplexa produktområden och SEB:s medar
betare interagerar dagligen med och utbildar sina kunder. I vissa fall 
görs det med upp till 50 olika kontaktpersoner – från VD till lönead
ministratör.

I Sverige är SEB den enda verkligt ”integrerade” banken som kan  
sköta komplexa transaktioner, som omfattar exempelvis företags
förvärv, försäljningar, fusioner samt förvärvsrelaterade transaktioner, 
syndikering och riskhantering, som skyddar kunden mot exempelvis 
kronfall och stärkning av andra valutor.

Utvecklar den nya betalmarknaden
Globala lösningar för likviditetshantering är ett viktigt område för 
SEB. Inte minst utvecklingen av en effektiv marknad för eurobetal
ningar genom Single Euro Payments Area, SEPA, har länge varit och 
är fortsatt en strategiskt viktig fråga.

– Tack vare de nära relationerna och den goda kunskapen om 
kundernas behov, har våra medarbetare kunnat ta fram en rad nya 
lösningar för likviditetshantering. Ett aktuellt exempel är transak
tionstjänster som ger stora företag möjlighet att mäta sin admin
istrativa och finansiella kapacitet, från inköp och fakturering till  
likviditetspositionering och betalningar, berättar Magnus Carlsson.

– Det kan handla om att snabba upp externa och interna flöden, 
förbättra samordning inom ett företag och kontrollera tidsåtgången.

Tidningen Euromoney rankar sedan 2004 SEB som den främsta 
cash managementbanken i Norden och Baltikum.

Växlar upp i Norden och Tyskland
Under 2010 tog expansionen i Tyskland och Norden ny fart. I dessa 
länder är SEB en ”stor liten bank”, med en stark affär och en betydan
de kompetens inom bland annat likviditetshantering, värdepappers

stora företag och institutioner

Betrodd partner för storföretag
Under 154 år har stora företag och institutioner anförtrott SEB inte bara sina finansiella  
tillgångar, utan också sina framtidsplaner och visioner. I takt med att kunderna har vuxit  
har också SEB gjort det. Idag har 2 600 stora företag, institutioner, banker och kommersiella  
fastighetsföretag i Norden, Baltikum och Tyskland en affärsrelation med SEB.

Framtidens autogiro är här
Som en av de första bankerna i Nordeuropa och Baltikum er-
bjuder SEB sedan hösten 2010 autogirolösningar på europeisk 
nivå genom fyra nya Single Euro Payments Area (SEPA) -pro-
dukter. 
 SEPA Direct Debit är ett snabbt, säkert och bekvämt sätt  
att göra autogirobetalningar, både inrikes och inom de 27 EU-
länderna samt Norge, Island, Liechtenstein plus Schweiz och 
Monaco. Till exempel kan en person i Tyskland använda tjänst-
en för att betala sin elräkning för sommarhuset i Spanien.
 I framtiden kommer alla inhemska autogirobetalningar  
i euro att ersättas av SEPA Direct Debit.  
www.sebgroup.com/sepa

Storföretagskunderna
...svarar för merparten av SEB:s intäkter. De har en central roll 
inte bara för division Stora företag & Institutioner utan  
också inom kort- liv- och kapitalförvaltningsverksamheten.

Resultat före kredit 
förluster 2010 % Mkr

Stora Företag & Inst. 53 8 665
Kontorsrörelsen 19 3 028
Kapitalförvaltning 10 1 648
Liv 13 2 202
Baltikum 5 757
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stora företag och institutioner

förvaring, valutahandel och som husbank för hedgefonder.
Allt fl er tyska institutioner och företag – i synnerhet de medelsto-

ra så kallade Mittelstand-företagen – väljer nu att anlita SEB som sin 
husbank. För att kunna betjäna nya kunder i dessa segment började 
divisionen rekrytera fl er högkvalifi cerade medarbetare och såg även 
över och eff ektiviserade sina processer under 2010.

Också i de nordiska länderna befäste SEB sin roll bland företag 
och institutioner. I Danmark, Finland och Norge tog banken ett stort 
kliv framåt och rankades högt som tänkbar företagspartner vid sidan 
av de lokala aktörerna. I Finland utsågs SEB till bästa investmentban-

ken 2010 av tidningen Euromoney, och enligt Prosperas undersök-
ning var SEB nummer ett i Norden på både aktie- och valutaanalys.
I och med att allt fl er nordiska och tyska aktörer har siktet inställt på 
den asiatiska marknaden tog också SEB:s planer att öppna kontor i 
Hongkong konkret form under året. Runt 25 anställda kommer att 
vara på plats under uppstartsfasen, inriktade på att stötta företag 
och institutionella kunder med intressen i regionen. Hongkong-
kontoret kompletterar verksamheterna i Peking, Shanghai och Sing-
apore och skapar ett regionalt erbjudande, där de tillsammans ska 
arbeta med att stötta befi ntliga nordiska och tyska intressenter.

SEB:s viktigaste utmärkelser på företagsområdet under 2010

SEB:s prestationer inom olika områden bedöms och rankas av ett antal företag och tidskrifter. De viktigaste undersökningarna görs 
av marknadsundersökningsföretagen Greenwich Associates, som har strikta regler när det gäller extern vidarerapportering, och Prospera. 

Område Organisation / tidskrift etc

Bästa relationsbanken i Sverige Prospera

Investmentbanktjänster

Bästa börsmäklaren i Norden Prospera 

Bäst på fi nansiell företagsrådgivning i Norden Financial Times och Mergermarket

Aff ärsbankstjänster

Årets aff ärsbank i Sverige Finansbarometern

Bästa bank för cash management i Norden och Baltikum Euromoney

Bästa bank för fastighetsaff ärer Norden och Baltikum Euromoney 

Bästa bank för handelsfi nansiering i Västeuropa Trade & Forfaiting Revue

Nummer 1 inom valutahandel i Norden Prospera och Global Finance Magazine

Gröna obligationer 
för ett bättre klimat

En placering som utgör en god investering och 

samtidigt har en uttalad inriktning på klimat-

frågor. Det är tanken bakom de så kallade Gröna 

obligationer som tagits fram av Världsbanken 

och utvecklats i nära samarbete med SEB:s divi-

sion Stora Företag & Institutioner. Obligationer-

na stödjer projekt som motverkar orsakerna till 

och konsekvenserna av klimatförändringar i 

utvecklingsländer. 

 Obligationerna fi nansierar också projekt i 

u-länder och stöttar på så sätt uppbyggnaden 

av utvecklingsregioner. Den senaste emissionen 

av Världsbankens gröna obligation under 2010 

ökade det totala investerade beloppet till över 

1,6 miljarder amerikanska dollar.

www.worldbank.org
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� SEB�levererar�alltid�vad�de�lovar
– Kemira och SEB samarbetar inte bara i Finland utan även i övriga Europa och i länder som Brasilien och Kina, där vi  
expanderar vårt arbete med vattenrening. Under de senaste åren har vi genomfört stora strukturaffärer inom Kemira, 
bland annat var SEB Enskilda finansiell rådgivare vid vår nyemission värd 200 miljoner euro under 2009 och vid av-
knoppningen av vårt dotterbolag Tikkurila i mars 2010. 
 – Vi föredrar en partner som vi sedan tidigare vet att vi kan lita på och SEB har alltid levererat det de har lovat. I dessa 
stora projekt jobbar vi tätt ihop, men vi har också lärt känna varandra under mer vardagliga former under de år vi har  
arbetat med SEB. För oss har det varit viktigt att de lyssnar på oss och frågar oss vad vi vill – det har under åren varit ett 
samarbete i ordets rätta bemärkelse.
 – Vi är ett litet team som jobbar ihop, vår kontaktperson på SEB, jag själv och vår treasurer. Jag vet att jag alltid kan 
ringa SEB. Vi har känt varandra länge och vi har en ömsesidig relation – när ett projekt går bra ger det båda parter värde-
full kunskap och vi lär av varandra.

Jyrki Mäki-Kala, finansdirektör på Kemira 

Kemira är ett globalt kemiföretag, som koncentrerar sig på att betjäna företag i vattenintensiva branscher. Kemira erbjuder 
råd och hantering kring frågor rörande vattenkvalitet och -kvantitet i syfte att förbättra kundernas effektivitet avseende  
energi, vatten och råvaror.
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Timo Uotinen (till vänster) och Jyrki Mäki-Kala hos Kemira i Helsingfors.

�En�öppen�dialog
– Relationen mellan Kemira och oss går långt tillbaka och har fördjupats under  
de senaste två–tre åren. Vi känner varandra i jobbsammanhang men också på  
det personliga planet. Båda parter tänker långsiktigt i allt vi gör och båda är  
starkt kundinriktade organisationer. Så det är mer än en sak som stämmer.
 – Vi uppskattar verkligen Kemira och deras sätt att arbeta, vi har en öppen  
dialog och utbyter löpande både information och idéer. Vi litar på varandra.
 – Vårt förhållningssätt är att vara rådgivare och att på ett samordnat sätt  
ge Kemira tillgång till SEB:s samlade kompetens.
 – Vi jobbar ihop på daglig basis med allt från likviditetshantering och  
finansiering till större, strategiska projekt.

Timo Uotinen, kundansvarig för Kemira på SEB
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Små�och�medelStora�företag

Stärkt�relation�med�mindre�företag

Under de senaste fem åren har SEB sett en god tillväxt av antalet 
kunder bland små och medelstora företag och i dag betjänar banken 
cirka 400 000 små och medelstora företag, främst i Sverige och i de 
baltiska länderna.

– Vår ambition är att göra företagandet litet enklare och litet 
bättre, men vi vill också bidra till att fler tar steget att driva eget före-
tag eller utveckla sin verksamhet, säger Mats Torstendahl, chef för 
division Kontorsrörelsen.

– Vårt mål är starka och långsiktiga relationer med våra kunder, 
så att vi kan vara en affärspartner med kunskap och insikt i företa-
gens behov. Det innebär bland annat att vi står vid våra kunders sida 
– i medgång såväl som i motgång, konstaterar han.

SEB:s styrka i relationen till kunderna är vår bredd och förmåga 
att bygga helhetslösningar för företaget, företagaren och de anställ-
da. Vi kombinerar kompetens i företagsaffären med lösningar för fö-
retagarens och de anställdas privatekonomi samtidigt som vår livför-
säkringsverksamhet ger lösningar för framtida pension och trygghet.

Under 2010 har SEB tagit flera viktiga steg på vägen mot en ännu 
starkare relation till de mindre och medelstora företagskunderna. I 
Sverige har vi etablerat särskilda Företagscenter för företag med 
över 200 Mkr i omsättning och mer komplexa behov, förbättrat vår 
funktionalitet på Internet och i mobila kanaler samt genomfört en 
omfattande rekrytering och kompetensutveckling av vår rådgivarkår. 
I de baltiska länderna har vi arbetat vidare med att förtydliga vårt  
erbjudande till företagskunderna, förbättra våra tjänster och stärka 
relationen till kunderna. Exempelvis har SEB i Lettland lanserat  
sär skilda pakettjänster för företag och i Litauen etablerat en separat 
organisation för företagsaffären.

Satsning�på�entreprenörer
SEB stöttar företag hela vägen – från en lysande idé till internationell 
expansion. Banken stödjer många satsningar och verksamheter som 
syftar till att stimulera och stödja företagande och entreprenörskap.

Några svenska exempel är Unga Företagare på gymnasienivå, 
rådgivning hos NyföretagarCentrum och IFS/ALMI, nätverkande och 
rådgivning inom Connect för växande företag och hyllningen av lan-
dets ledande entreprenörer inom tävlingen Entrepreneur of the Year.

I Lettland och Litauen driver SEB projektet ”Help Young Business 
to Grow”, riktat till små och medelstora företag. De företag som del-
tar i projektet erbjuds ett paket av tjänster för nya företag. De får 
också en särskild grön stämpel som identifierar dem som nystartade 
företag under det första året. Genom att sätta den gröna stämpeln 
på sina fakturor signalerar företaget att det är nystartat och förhopp-

SEB är en bank med unikt starka affärsrelationer till stora företag och institutioner. Den traditionen  
drar vi nytta av när vi tar kompetens och erbjudanden vidare till mindre och medelstora företag  
på våra hemmamarknader i Sverige och Baltikum. Under 2010 kraftsamlade vi för att än tydligare  
använda styrkan i vår storföretagsaffär i vår relation med de mindre och medelstora företagen. 

Årets affärsbank
Finansbarometern utsåg SEB till Årets Affärsbank under 2010. 
I undersökningen fick 1 000 företag ge en samlad bild av sin 
affärsbank och även betygssätta specifika egenskaper som 
pris, kvalitet på rådgivningen, elektroniska tjänster, utbud och 
service. Bilden visar: Kristian Sundberg, Finansbarometern, 
SEB:s VD Annika Falkengren och Mats Torstendahl, chef för  
division Kontorsrörelsen.

Svenskar med utländsk bakgrund 
utgör en allt större del av befolk-
ningen och många nyföretagare 
är också nya svenskar. För SEB är 
det en viktig affärsfråga att ta  
tillvara kunderna inom denna 
grupp. För att bidra till ökat kun-
skapsutbyte och förbättrad  
förståelse mellan banker och  
utlandsfödda företagare har vi, 
tillsammans med Tillväxtverket 
och IFS, tagit fram två nätbasera-
de utbildningar: Kulturbanken 
och Finansieringsspelet.

Mångfald – en affärsfråga
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Små�och�medelStora�företag

ningsvis ger det en högre prioritet för fakturorna och snabbare  
betalningar.

I Lettland samarbetar SEB med Riga City Council i projektet 
DUKA, som hjälper nystartade företag bland annat med att hitta  
lediga lokaler till rimliga kostnader. SEB i Lettland är också partner  
till företagsinkubatorn Kurzeme och sponsrar affärstidningen  
Dienas Bizness utmärkelse till landets snabbväxande ”gasellföretag”.

I Estland fortsätter vi som huvudsponsor för Brainhunt  
– en tävling för entreprenörer med innovativa affärsidéer.

Utvecklad�service�för�småföretag
– Vi har under året fortsatt att utveckla vårt erbjudande till småföre-
tagen. I Sverige har vi bland annat lanserat Trygga Företagaren, ett 
försäkringspaket för småföretagare, liksom två nya betalkort. Samti-
digt har vi uppgraderat våra företagserbjudanden Enkla Firman och 
Företagspaketet, berättar Mats Torstendahl.

I Baltikum har SEB utvecklat sitt erbjudande, till exempel genom att 
ta fram särskilda tjänstepaket för både befintliga och nystartade  
företag – lösningar som gör det lättare att hantera vardagens behov.

Samarbete�med�EIF�i�Lettland
Under 2010 skrev SEB i Lettland ett avtal med EIF (en EU-institution 
under Europeiska Investeringsbanken) om att SEB kan tillhandahålla 
lån upp till 60 miljoner euro till små och medelstora företag i landet. 
Avtalet ger möjlighet att öka utlåningen till de lokala företagen under 
normala marknadsförhållanden.

Kundkommunikation�kring
euroanpassning�i�Estland

I Estland har det mesta av vår kundkommu-
nikation under 2010 kretsat kring övergång-
en till euron under nästa år. Bland annat har 
vi ordnat runda bordssamtal med kunderna 
för att diskutera problem som kan uppstå 
och vilka lösningar vi kan erbjuda. För före-
tagskunder har vi också erbjudit gratis ut-
bildningar kring kontanthantering i euro.

För att öka antalet kortbetalningar erbju-
der SEB kostnadsfria betalningar i kortter-
minaler mellan september 2010 och mars 
2011.

SEB:s�företagscenter

Våra tre svenska Företagscenter i Stockholm, Göteborg och  
Malmö har fokus på företag som omsätter över 200 miljoner  
kronor per år. Här får företagskunderna tillgång till SEB:s verkliga 
spetskompetens, personal som kan möta deras mer komplexa 
behov. I Baltikum har vi motsvarande verksamhet i våra ”local 
corporate”-kontor – ett i Tallinn, ett i Riga och tre i Litauen. Dessa 
kontor fungerar även som stöd för resten av kontorsrörelsen och 
hjälper till att höja spetskompetensen i hela organisationen.

300 personer
med spetskompetens
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Kreativa�lösningar
– Parks & Resorts har stora behov av att placera överlikviditet under sensommaren och hösten, 
medan de på våren och sommaren har behov av en checkkredit. Dessutom behöver de göra gan-
ska kraftiga investeringar med två- till treårsintervall. De har även en ganska stor kortverksam-
het och är alltså en väldigt mångfasetterad affär, som inbegriper många delar av banken.
 – Jag tror att vi fick den här affären för att vi visade ett genuint intresse för företaget och kom 
med kreativa lösningar på deras behov.
 – Som kundansvarig håller jag löpande en tät dialog med kunden. Jag vill vara en partner i de-
ras framtidssträvanden. För Parks & Resorts är det viktigt att tidigt kunna diskutera med banken 
inför deras investeringsbeslut. De ska känna det förtroendet, att vi från bankens sida verkligen 
hänger med i deras planer.

Anders Willis, kundansvarig, SEB
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�SEB�förstår�det�unika�i�vår�affär
– Vi vill ha en bank som är gediget intresserad av vår bransch, som engagerar sig. Vi har en sä-
songsbunden affär där det mesta av intäkterna kommer under maj till augusti och samtidigt är 
det en investeringsintensiv bransch. Det kräver att man har en insiktsfull bank som vill förstå 
våra specifika förutsättningar. Det tycker vi definitivt att SEB lever upp till. Det finns ett engage-
mang och ett intresse, det är mer som ett partnerskap än en bank som finns med i bakgrunden.
 – I all verksamhet dyker det upp överraskningar, som ibland är mindre roliga. Det är mycket 
lättare att klara dem om man har en löpande dialog med banken. Bankens förmåga att förstå 
det unika i vår affär är avgörande för relationen – att man inte bara tittar några månader, utan 
flera år framåt.
 – Den här relationen har alla förutsättningar att gå bra också framöver; jag ser fram emot att 
fortsätta fördjupa vår dialog och vårt utbyte.

Jan Roy, koncernchef Parks & Resorts

Parks�&�Resorts är en av Nordens ledande aktörer inom upplevelseindustrin och driver idag Gröna 
Lunds Tivoli, Destination Kolmården med Djurpark och Vildmarkshotellet, Skara Sommarland och 
Aquaria Vattenmuseum.

Jan Roy (till höger) samt Anders Willis (till vänster) vid delfinbassängen på Kolmårdens djurpark.
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privatperSoner

Helhetslösningar�för�privatkundernas�behov
På SEB förser vi runt fyra miljoner privatpersoner främst i Sverige och Baltikum med rådgivning, 
finansiella tjänster och produkter, allt för att hjälpa kunderna att nå sina mål och ambitioner. 
Vi hanterar kundernas finansiella behov i viktiga livssituationer och vår absoluta ambition 
är att vara den bank som har de mest nöjda kunderna.

Vårt utbud har både bredd och djup och ger oss, kombinerat med 
spjutspetskompetens på en rad olika områden, möjlighet att skapa 
finansiella helhetslösningar för varje kunds specifika behov. Vi erbju-
der våra kunder allt från enkla vardagstjänster till rådgivning kring 
placeringslösningar, lån och försäkringar.

– Vi bygger långsiktiga och starka relationer till våra kunder, med 
varje kunds livssituation och prioriteringar som grund. Vi arbetar 
hårt och målmedvetet för att alla kunder ska uppleva att relationen 
med oss tillför så mycket att vi förtjänar förtroendet, säger Mats  
Torstendahl, chef för SEB:s Kontorsrörelse.

Vi har kunskapen, produkterna och tjänsterna för att förbättra 
våra kunders privatekonomi i livets alla faser. Kunder med lite mer att 
placera, eller som behöver mer kvalificerad rådgivning med fokus på 
placeringar får hjälp av kapitalrådgivare som har extra djup kompe-
tens inom bland annat placeringar, skatter, och familjejuridik, och 
som samarbetar nära våra försäkringsspecialister.

Ledande�inom�Private�Banking
Till privatpersoner som önskar individuellt skräddarsydda finansiella 
lösningar, eller som har en komplex ekonomi, erbjuder SEB bankens 
mest avancerade rådgivningstjänst; Private Banking. Här får kunden 
tillgång till både ett personligt team och experthjälp inom de flesta 
områden som ingår i en privatekonomi, samt speciellt framtagna  
investeringstjänster och produkter. Private Banking har verksamhet  
i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Genève, Lettland,  
Litauen, Luxemburg och Singapore. 

– SEB har starka traditioner inom private banking och har erbju-
dit finansiella tjänster till förmögna privatpersoner sedan banken 

startades 1856. I dag har SEB en ledande position inom private ban-
king i Sverige och växer snabbt på övriga nordiska marknader och i 
Baltikum. Kundens egen private banker och client assistant har en 
central roll i vår ambition att erbjuda rådgivning kring kundens hela 
ekonomi, säger Gerth Svensson, global chef för SEB Private Banking.

Olika�mötesplatser�för�olika�behov
Att vara kund i SEB ska vara enkelt. Vi är övertygade om att det är vik-
tigt för våra kunder att själva välja när och på vilket sätt de vill möta 
banken, och att vi finns till hands när och där de vill. På bankkonto-
ren möter vi gärna kunder som vill ha professionell rådgivning i ett 
personligt möte, ofta kring mer komplexa frågor. Internetbanken,  
Telefonbanken och våra mobila tjänster är självklara verktyg som  
förenklar för kunderna.

Via Telefonbanken får kunderna personlig hjälp med alla bank-
ärenden, precis som på ett vanligt kontor. I Sverige har Telefonban-
ken öppet dygnet runt årets alla dagar och ger service på över 20  
olika språk. 

Under året lanserade SEB i Estland en ny webbplats och uppgra-
derad Internetbank, där kunderna erbjuds en personlig planerings-
funktion som håller reda på hela vardagsekonomin. 

Vår Mobila bank har hög säkerhet och användarvänlighet anpas-
sad för mobiltelefoner och handdatorer. Under 2010 har vi utökat 
tillgängligheten via flera olika applikationer för bland annat iPhone 
och Android-telefoner. 

SEB finns sedan hösten 2010 också med en kundtjänstsida på 
Facebook, där våra kunder kan få svar på allmänna frågor samt få 
tips och råd från våra experter.

Debatten om den svenska bostadsmarknaden och hushållens 
belåning har stundtals varit het under 2010. På SEB vidtog vi ti-
digt åtgärder för att så långt det är möjligt säkerställa att våra 
kunder inte överbelånar sig. Vi vill att kunderna ska klara en bolå-
neränta ett antal procentenheter över den aktuella nivån, och vi 
ser helst inte att ett hushåll lånar mer än fem gånger den totala 
bruttoinkomsten. Dessutom rekommenderar vi starkt våra kun-
der, särskilt de med höga belåningsgrader, att amortera eller  
buffertspara för kommande räntehöjningar.
 Vi har också, som första svenska bank, valt att publicera våra 
upplåningsräntor på vår webbplats www.seb.se. Det är viktigt för 
oss att vara öppna och transparenta och vi vill att kunderna ska 
veta vad de betalar för.

För�en�sund�kreditgivning
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I linje med vår satsning på enkelhet, tydlighet och tillgänglighet 
lanserade vi under 2010 Enkla vardagen i Sverige. Enkla vardagen 
är en paketlösning för en enklare vardagsekonomi, där kunden 
för 25 kronor per månad får transaktionskonto, sparkonto, bank-
kort och betal- och kreditkort samt tillgång till Internetbanken 
och Telefonbanken med personlig service dygnet runt. Paketet 
har blivit mycket uppskattat hos våra kunder. I dag har över  
370 000 kunder Enkla vardagen.

Enkla�vardagen

SEB tog tidigt ett aktivt beslut att söka lösningar så att privata 
bolånekunder i Baltikum skulle kunna bo kvar i sina hem. Under 
2010 betalade över 90 procent av låntagarna på sina bolån  
– och bara 123 av 10 9 000 egnahem tvångsinlöstes.

En�partner�när solen går i moln

Private Banking... 
Under 2010 har Private Banking fått flera utmärkelser. I Euromo-
neys årliga rankning sätter konkurrenterna betyg på varandra. I 
resultatet för 2010 behåller SEB för tredje året i rad sin position 
som ledande inom private banking i Sverge. Förstaplatsen har 
denna gång även gått till verksamheterna i Finland och Litauen.  
I slutet av oktober tilldelades SEB pris som bästa nordiska bank 
för private banking-tjänster av tidskrifterna ”The Banker” och 
”PWM” (Professional Wealth Management), vilka ingår i Financial 
Times-gruppen.

... och SEB i Baltikum
I Estland blev SEB under året rankad som nummer ett när det gäl-
ler kundnöjdhet av det internationella marknadsundersöknings-
företaget EPSI. Av privatkunderna fick vi allra högst betyg inom 
produkter och service men även på andra områden fick SEB hö-
gre betyg än konkurrenterna. Och när TNS Emor rankade service-
kvalitet i tjänsteföretag från olika branscher hamnade SEB allra 
högst upp.

Flera�priser�till�SEB
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  SEB är en proaktiv partner
–Vi har varit kunder i SEB både på företags- och privatsidan ända sedan starten. Resan 

från nystartat bolag till ett företag med verksamhet i ett tjugotal länder har vi gjort till-

sammans med dem.

 –Vi har vuxit in i vår nya roll med stöd av SEB – de har det fullsortiment vi behöver, en 

god service och de fi nns alltid där när vi behöver dem. Dessutom är de proaktiva och 

håller oss informerade om nyheter på både företags- och privatområdet. 

Kristina Lindhe, verkställande direktör i Lexington Company

Lexington Company bildades 1997 av Kristina Lindhe – en textilintresserad lärare med 
stark entreprenörsanda – tillsammans med hennes man Tommy Lindhe och tre andra 
partners. I dag är Lexington ett starkt internationellt varumärke och företagets sängkläder, 
kuddar och morgonrockar i amerikansk New England-stil säljs i 800 utvalda varuhus och 
butiker runt om i världen. 

Lexingtons VD Kristina Lindhe (till vänster) tillsammans med SEB:s kundansvariga Susanna Dammgård 

i Lexingtons huvudkontor (show-room) på Kungsholmen i Stockholm.
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Givande�samarbete
– Över tiden växer relationen och samarbetet med varje kund sig allt star-
kare. Och det är oerhört givande och entusiasmerande att tillsammans 
bygga lösningar utifrån en kreativ och driven entreprenörs synvinkel. Det 
gör att mitt eget perspektiv utmanas och att mina kunskaper, och jag som 
person, hela tiden utvecklas. 
 – En stor trygghet för mig i relationen med mina kunder är att jag vet att 
SEB har ett starkt och brett utbud av tjänster och produkter, och att vi läg-
ger mycket energi och engagemang på att arbeta fram genuint skräddar-
sydda lösningar.

Susanna Dammgård, Private Banker, Family Office, Private Banking
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– Historiskt och kulturellt har Sverige starka band med Baltikum.  
För oss i SEB kändes det självklart att etablera oss där i slutet av 
1990-talet och bidra till uppbyggnaden av de unga demokratierna  
i vårt naturliga närområde kring Östersjön. Som bank har vi spelat  
en viktig roll för ländernas samhällsuppbyggnad och infrastruktur,  
säger SEB:s koncernchef Annika Falkengren. 

Den ekonomiska tillväxten i regionen under 2000-talet fram till 
krisen 2008 var snabb – alltför snabb. I början av 2006 var SEB den 
första finansiella aktör som varnade för överhettningen. Banken in-
förde också ett utlåningstak och skärpte sin kreditpolicy i syfte att 
skydda den egna balansräkningen – och samtidigt bidra till en mer 
balanserad ekonomisk utveckling i området.

– Med facit i hand borde vi ha bromsat ännu tidigare och än mer 
kraftfullt. Vi fick ändå mycket kritik för att vara alltför försiktiga – och 
SEB tappade marknadsandelar. Andra banker tog chansen att öka 
sina kreditvolymer. I efterhand kan man konstatera att det inte går 
att agera som enskild aktör. Det måste ske i samspel med den förda 
penning- och finanspolitiken liksom med andra aktörer, säger Annika 
Falkengren.

Överhettningen i de baltiska ekonomierna fortsatte alltså och 
2007 var underskotten i bytesbalansen 14–22 procent av BNP. Situa-
tionen förvärrades av att länderna hade fast växelkurs mot euron.  
De stora obalanserna i ekonomierna skulle förr eller senare ha lett  
till en ekonomisk kris även utan yttre påverkan. Men i och med den 
globala finanskrisen i kölvattnet på konkursen i Lehman Brothers 
hösten 2008 hamnade de baltiska länderna snabbt i en mycket djup 
recession. Sveriges Riksbank, EU och Internationella Valutafonden 

var några av de instanser som hjälpte till med olika typer av lån och 
avtal.

SEB började tidigt göra reserveringar för befarade kreditförluster 
i Baltikum. Under 2009 fyrfaldigade SEB sina reserveringar till cirka 
10 miljarder kronor. Under det året skrev också banken ned sin för-
värvsgoodwill på de baltiska länderna med cirka 2,3 miljarder kronor 
till följd av den allvariga ekonomiska situationen i Baltikum.

Problemlösning�i�samarbete�med�kunderna
Redan 2007 byggde SEB upp en särskild enhet för problemengage-
mang, med som mest 200 personer verksamma i eller fokuserade på 
Baltikum. Enheten har bland annat analyserat samtliga baltiska kre-
diter och värderat kommersiella fastigheter och egna hem. Under 
hela processen har SEB strävat efter att samarbeta med kunderna 
för att hitta en gemensam grund för att lösa problemen. 

SEB har sökt lösningar för att privata låntagare ska kunna bo kvar 
i sina hem genom att till exempel bevilja amorteringsfrihet. De allra 
flesta, cirka 90 procent, av bolånekunderna betalar på sina lån. 

Utöver bolån består SEB:s osäkra lånefordringar i Baltikum  
huvudsakligen av leasing samt kommersiella fastigheter.

SEB:s leasingportfölj i Baltikum omfattar såväl person- och last-
bilar som transportfordon och transportutrustning. Vid utgången av 
2010 uppgick värdet till 11 miljarder kronor att jämföra med 15 mil-
jarder ett år tidigare till följd av att banken kontinuerligt säljer åter-
tagna fordon både i och utanför Baltikum. 

En viktig lärdom från den nordiska finanskrisen på 1990-talet är 
att aktieägarvärde kan skyddas, om man behåller övertagna fastig-
heter och sköter dem professionellt i avvaktan på att efterfrågan tar 

Historien�om�SEB�i�Baltikum�
Sverige har historiskt och kulturellt starka band med de baltiska länderna. Det är ett skäl  
till att det känns självklart för SEB att finnas på plats i detta geografiska närområde.  
Baltikum drabbades hårt när världsekonomin bromsade in. Läget har nu stabiliserats  
och SEB siktar på att utveckla den starka kundbasen i Baltikum.

Ljusning�i�Baltikum
% 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
�
Estland�
BNP-tillväxt 10,6 6,9 −5,1 −13,9 3,1 4,5 4,0
Arbetslöshet 5,9 4,7 5,5 13,8 16,9 13,0 12,0 

Lettland�
BNP-tillväxt 12,2 10,0 −4,2 −18,0 –0,2 4,0 5,0
Arbetslöshet 6,8 6,0 7,5 16,9 18,7 16,8 15,0

Litauen�
BNP-tillväxt 7,8 9,8 2,9 −14,7 1,3 4,0 4,5
Arbetslöshet 5,6 4,3 5,8 13,7 17,8 16,0 15,0 

* Prognos

seb�i�baltikum

Den 1 januari 2011 gick Estland över till euro. Estlands premiärminister Andrus 
Ansip håller upp en eurosedel, som han tagit ut från en av SEB:s bankomater i 
Tallinn strax efter midnatt.
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fart. De holdingbolag för fastigheter som SEB bildat i vart och ett av 
de baltiska länderna hade vid utgången av 2010 övertagit tillgångar 
för cirka 400 Mkr. Antalet övertagna tillgångar kommer att öka – men 
i långsam takt, eftersom utmätnings- och auktionsprocessen tar tid. 

Per den 31 december 2010 uppgick SEB:s utlåning till fastighets-
bolag i de baltiska länderna till 22 miljarder kronor, varav 39 procent 
utgjordes av osäkra fordringar. Vid utgången av 2009 var motsvaran-
de siffror 27 miljarder respektive 30 procent.

Tillbaka�på�plus
Under hela den djupa konjunkturnedgången i de baltiska länderna 
har SEB upprätthållit en aktiv och konservativ hållning. I takt med att 
ekonomierna i Baltikum vänt uppåt under 2010 har volymerna av 

problemlån minskat. Under tredje och fjärde kvartalen redovisade 
den baltiska verksamheten ett positivt rörelseresultat för första 
gången på två år. Det berodde främst på att vi kunde återföra under 
året gjorda reserveringar för kreditförluster. Även resultatet före re-
serveringar för kreditförluster förbättrades. 

– De baltiska länderna, som på kort tid utvecklats till moderna 
länder och EU-medlemmar, står i dag för cirka 8 procent av SEB:s  
utlåning. När vi gick in i dessa marknader i slutet av 1990-talet var  
vår uppfattning att dessa länder skulle bli långsiktigt lönsamma för 
SEB. Det tror vi fortfarande, säger Annika Falkengren.

seb�i�baltikum

 

SEB:s�resultat�före�reserveringar�för�kreditförluster�och�rörelseresultat
Baltikum totalt, Mkr 2001–2010

 Resultat före reserveringar för kreditförluster    Rörelseresultat
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Sedan Estland, Lettland och Litauen återfick sin självstän-
dighet 1991 efter 50 år av sovjetiskt styre har utvecklingen 
i Baltikum gått mycket snabbt. De tre baltiska länderna i är 
i dag moderna ekonomier– med stark ekonomisk anknyt-
ning till Sverige och övriga Norden. 

Relationen mellan Sverige och Baltikum är dock av be-
tydligt äldre datum. Sverige samarbetade med den stora 
handelsstaden Riga (idag Lettlands huvudstad) i det med-
eltida Hanseförbundet och 1561 blev Estland en del av Sve-
rige. Under stormaktstiden på 1600-talet erövrade svensk-
arna med Gustav II Adolf i spetsen Riga och dåvarande 
Livland. Under det svenska styret genomfördes en rad åt-
gärder; bland annat grundades ett universitet i Dorpat (nu-
varande Tartu), skolor startades och det juridiska systemet 
reformerades. Efter slaget vid Poltava 1709 förlorade Sveri-
ge efter hand kontrollen över de baltiska områdena till 
Ryssland. 

Efter några år som suveräna stater efter första världskri-
get annekterades Estland, Lettland och Litauen sommaren 
1940 av Sovjetunionen. Sedan tjugo år är de alltså åter tre 
fria länder. 

Nära�band – i dåtid och nutid



�SEB�hjälper�oss�förverkliga�
våra�drömmar

–Vår affärsrelation med SEB är en win-winsituation. Under mer än fem år har 
SEB varit vår partner, stöttat oss i våra ambitioner och trott på oss. Även under 
dåliga tider har de hjälpt oss att förverkliga våra drömmar. 

 Raul Kaljuraid, delägare och styrelseledamot, Ferrolinekoncernen

Ferroline�Group�är ett estniskt bolag verksamt inom frakt och logistik. Bolaget, 
som har huvudkontor i Tallinn, grundades 2000.  Ferroline erbjuder ett omfattande 
utbud av nationella och internationella transportlösningar, lager och förvaring.

Kätlin Kruusoja, Senior Client Executive hos SEB i Tallinn i diskussion med Raul Kaljuraid, delägare och styrelsemedlem i Ferroline Group i Estland.



Nära�relation�viktig�i�kristid
–Vi har en nära relation med Ferroline och jag tror att det är därför vårt samarbete fungerar så bra. Vi 
har god inblick i deras dagliga verksamhet liksom i deras utvecklingsplaner och kan ge kvalificerade 
råd och sätta in rätt kompetens vid rätt tillfälle. Under krisen ledde den inblicken till att vi kunde hjälpa 
dem med finansiering och andra lösningar i en tid när sådan hjälp var svår att få. 

Kätlin Kruusoja Kundansvarig hos SEB i Tallinn
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Bankers roll inom hållbar utveckling är annorlunda än för många 
andra företag. Som tjänsteföretag har banker relativt begränsad di-
rekt påverkan på miljön eller lokalsamhällen. Däremot har banker en 
betydande indirekt påverkan i sin roll som finansiell intermediär. 

SEB:s affärsverksamhet har stöttat god samhällsekonomisk ut-
veckling i över 150 år. Ambitionsnivån har nu höjts och SEB har beslu-
tat sig för att göra hållbarhet till en fullt integrerad del av bankens af-
fär, en kärnkompetens, till år 2012. Anslaget är brett och omfattar allt 
från hur vi möter våra kunder och hanterar våra leverantörsrelationer 
till hur vi bidrar till att hantera globala samhälls- och miljöutmaningar.

Syftet med SEB:s engagemang i hållbarhetsfrågor är att fortsätta 
vara ett framgångsrikt företag, att bistå och göra det möjligt för SEB:s 
intressenter att också bidra till en hållbar utveckling samt att stärka 
samhällsengagemanget på de marknader där SEB finns.

Integrera�hållbarhet�i�den�dagliga�verksamheten
Med stöd av bankens hållbarhetskommitté och det centrala hållbar-
hetsteamet arbetade SEB under 2010 med att fortsätta integrationen 
av hållbarhet i bankens affär. Den operativa styrningen komplettera-
des på flera olika sätt: genom att utse dedikerade hållbarhetsansvari-
ga till fyra divisioner och landansvariga för hållbarhet i division Balti-
kum och SEB:s tyska verksamhet; genom att komplettera koncernens 
hållbarhetskommittée med SEB:s seniorekonom samt genom att eta-
blera en kommitté för SEB:s branschpolicys och ställningstaganden. 

Ett antal aktiviteter genomfördes för att stärka medarbetarnas 
medvetenhet och engagemang, inklusive lanseringen av webbplat-
sen Hållbara Perspektiv (www.sebgroup.com/hallbaraperspektiv). På 
bankens största enhet i Rissne, Stockholm, med 3 000 medarbetare, 
anordnades en särskild ”Hållbarhetsdag”. 

Alla pågående hållbarhetsaktiviteter inom SEB baseras på den 
strategi som antogs 2009. Hållbarhetstrategin inriktas på åtta affärs-
prioriteringar inom tre nyckelområden: Bolagsstyrning, Miljöansvar 
och Socialt ansvar.

Framsteg�i�affären�2010
SEB vill ta ansvar och arbeta tillsammans med kunder och portfölj-
bolag i hållbarhetsfrågor. Under 2010 arbetade vi med att utveckla 
våra första branschpolicys och koncerngemensamma ställnings-
taganden. De klargör de förväntningar vi har på socialt och miljö-
mässigt ansvarstagande hos våra kunder och i portföljbolag.  
Arbetet har engagerat flera av SEB:s största kunder, leverantörer  
och intresse organisationer. Våra första policys lanseras och imple-
menteras i affärsdivisionerna under 2011.

SEB fortsatte under året att emittera gröna obligationer för 
Världsbanken och även för dess systerorganisation International  
Finance Corporation. Hittills har SEB bistått i att emittera gröna  
obligationer för Världsbanken till ett värde av 1,6 miljarder dollar.  
Det förvaltade kapitalet i fonder med kriterier för ansvarsfullt  
ägande, s.k. Socially Responsible Investments, ökade med 46  
procent till 14,9 miljarder kronor (10,2) under året.

Minska�SEB:s�miljöpåverkan
SEB:s mål är att minska CO2-utsläppen med 45 procent till 2015, och 
Banken kompenserar kvarvarande utsläpp fullt ut genom investe-
ringar i verifierbara utsläppsminskningsprojekt. De totala utsläppen 
2010 var 38 598 ton CO2 (47 320), en minskning med 18 procent. 
Minskningen var främst en effekt av övergången till grön el i Tyskland, 
Estland och Finland. Klimatkompensation skedde genom att investera 
totalt 10 mkr i nyplantering av skog i Tanzania och genom att förse 
hushåll i en landsbygdsregion i Kina med solspisar. Klimatkompensa-
tionen avsåg 2009 års utsläpp om 47 320 ton CO2.

Under året utnämndes SEB av Carbon Disclosure Project till ett av 
de fem främsta nordiska företagen vad gäller resultat och informa-
tion om CO2-relaterade aktiviteter.

Ytterligare information och rapportering om SEB:s hållbarhetsar-
bete 2010 finns i bankens Hållbarhetsrapport, som finns tillgänglig 
för nedladdning på www.sebgroup.com/hallbarhet.

Stärkta�relationer�och�en�mer�lönsam�affär

hållbarhet

Banker spelar en viktig roll och kan bidra till hållbar tillväxt i samhället. Genom att bistå med finansierings- 
lösningar, investeringar, säkra betalningar och kapitalförvaltning stödjer banker ekonomisk utveckling,  
internationell handel och finansiell trygghet. SEB:s hållbarhetsarbete har ett brett anslag och omfattar  
bland annat bolagsstyrning och affärsetik, ansvar för miljön samt sociala frågor och samhällsengagemang.

Mer�information�på�nätet
SEB:s�webbplats
SEB:s fullständiga rapportering, inklusive samtliga 
nyckeltal och Hållbarhetsrapport 2010.
www.sebgroup.com/hallbarhet

Sociala�media
Berättelser om hållbarhet inom SEB  
och i andra företag, Quiz m.m.
www.sebgroup.com/hallbaraperspektiv

Mikrosajt
Informationssajt om SEB:s arbete  
för att minska koldioxidutsläppen
www.carbonchaser.com

SEB tar tacksamt emot dina frågor och synpunkter! cs@seb.se
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För en bank som SEB genomsyras verksamheten av långfristiga rela-
tioner med både kunder, aktieägare och omvärlden i stort. På SEB är 
det självklart att vara professionell, engagerad och att möta kunder 
och kolleger med respekt.

I SEB strävar vi en efter en kultur som alltid sätter kundens bästa 
främst. Grundläggande värderingar för medarbetare i SEB är just där-
för professionalism, engagemang, ömsesidig respekt och kontinuitet.
Genom att lyssna och föreslå lösningar, och samtidigt ha djupa kun-
skaper om bankens tjänster, hjälper vi kunderna att förverkliga sina 
ambitioner. Detta stärker förtroendet och lojaliteten hos kunderna, 
och därmed också långsiktigt bankens affär.
�
�Affärsinriktat�ledarskap��
Vi har en stark tro på att alla människor vill och kan utvecklas i sitt ar-
bete, och vi tar tillvara och utvecklar styrkor hos både medarbetare 
och chefer. Alla förväntas ta ansvar för det egna arbetet och sin indi-
viduella utveckling. Det finns stora utvecklingsmöjligheter för både 
generalister, specialister och chefer. 

Ett affärsinriktat ledarskap är centralt för SEB. Vi vill skapa ledare 
som i sin roll både tar ett långsiktigt affärsansvar och skapar förut-
sättningar för medarbetarna att utveckla sina möjligheter fullt ut. Det 
finns flera ledarskapsprogram för chefer på olika nivåer. Programmen 
fokuserar på kommunikativt ledarskap, ökad samverkan över gränser 
och på att leda förändring. 

 
 
 
 
 

Framtida�kompetenshöjning
För att SEB ska lyckas bli framgångsrikt på lång sikt är det avgörande 
att planera för kommande kompetensbehov. Vi arbetar aktivt med 
att identifiera och attrahera de framtida medarbetare som vi bedö-
mer kommer att behövas i banken framöver. SEB:s talangpool lägger 
grunden för bankens framtida ledarförsörjning. Vi lyfter där fram 
medarbetare som bedöms besitta särskilda kompetenser, ha förut-
sättningar att ta ett större ansvar och vara goda ambassadörer för 
hela SEB. 
 
Mångfald�och�jämställdhet
SEB arbetar för att öka jämställdheten i banken och för att ge alla 
medarbetare samma möjlighet att utvecklas och göra karriär, obero-
ende av kön, etniskt ursprung, ålder, sexuell läggning eller religion. 
Med en varierad personalstyrka ökar vår förmåga att kunna erbjuda 
tjänster som representerar olika kunders behov. Mångfald beaktas till 
exempel när medarbetare nomineras till chefs- och ledarutbildning-
ar. Vid alla chefstillsättningar på högre nivå ska det alltid finnas minst 
en kvinnlig kandidat. I de interna chefsutvecklingsprogrammen är 
målet att minst en tredjedel av deltagarna är kvinnor. Vårt långsiktiga 
mål är att vardera könet ska vara representerat med minst 40 procent 
på varje nivå i organisationen.

Kunniga�medarbetare�sätter�kunderna�först
Att ha kunniga och engagerade medarbetare med ett genuint intresse för kunden är av största vikt för SEB. Det skapar för-
troende, leder till långfristiga relationer med våra kunder och ökar därmed deras lojalitet. Genom ett stödjande och kom-
munikativt ledarskap uppmuntras medarbetare i SEB att ta stort ansvar för sin egen utveckling. SEB strävar efter att vara 
en arbetsplats som attraherar talangfulla medarbetare. Varje medarbetare ska känna att här finns många möjligheter.
 

seb:s�medarbetare
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bolagsstyrning

Inom SEB läggs stor vikt vid att skapa tydliga 
roller för befattningshavare och beslutsin-
stanser och att ha policies och instruktioner, 
som klargör ansvarsfördelningen inom kon-
cernen.

Aktieägarna�och�bolagsstämman
Aktieägarnas inflytande i banken utövas vid 
bolagsstämman, som är Bankens högsta  
beslutande organ. Stämman beslutar bland 
annat om ändringar av bolagsordningen och 
hur bankens vinst skall användas, väljer sty-
relse och revisor samt beslutar om arvoden 
för dessa.

SEB:s största aktieägare per den 31  
december 2010 framgår av tabellen på  
sidan 32.

Styrelsen�
Styrelseledamöterna utses av aktieägarna 
vid årsstämman med en mandattid på ett år, 
till slutet av nästkommande årsstämma. 
 Under 2010 hölls 12 styrelsesammanträden. 
Väsentliga frågor som avhandlades var 
bland annat:

●� �Strategisk inriktning för verksamheten.

●� �Kapital- och finansieringsfrågor, inklusive 
risklimiter.

●� �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 befattningsha-
vare, 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 risk-
frågor).

Bankens�organisation
SEB:s verksamhet är organiserad i fem  
divisioner – Stora Företag & Institutioner, 
Kontorsrörelsen, Kapitalförvaltning, Liv och 
Baltikum – samt divisionsgemensamma 
stödfunktioner – Affärsstöd & IT och staber.

Koncernen har också tre kontrollfunk-
tioner: Internrevision, Group Compliance 
(regelefterlevnad och etik) samt Group 
Risk Control (övervakning av kredit- och 
marknadsrisker, operationella risker och  
likviditetsrisker).

Ersättningar�till�styrelsen�och�
�ledande�befattningshavare
SEB:s årsstämma 2010 fastställde ett sam-
manlagt arvode till styrelsens ledamöter om 
7 587 500 kronor, varav 2 062 500 kronor till 
styrelsens ordförande. 

Bolagsstämman godkände styrelsens 
förslag till riktlinjer för ersättning för verk-
ställande direktören och övriga personer i 
verkställande ledningen.

Dessutom beslutade stämman om tre 
långsiktiga incitamentsprogram för 2010.

De flesta länder i västvärlden har antagit väg-
ledande regelverk som behandlar frågor om hur 
bolag ska styras. I Sverige har vi sedan 2004 haft 
Svensk kod för bolagsstyrning .

SEB:s kompletta bolagsstyrningsrapport, som 
är reviderad av Bankens revisorer, ingår i Bankens 
årsredovisning och finns tillgänglig på koncernens 
 hemsida www.sebgroup.se

För att upprätthålla förtroendet hos kunder, aktieägare och andra är det viktigt  
att ha en tydlig och effektiv struktur för ansvarsfördelning och styrning. 

Tydlig�ansvarsfördelning

SEB:s organisation

Affärsstöd�&�IT�/Staber

Styrelse

Stora�företag��
&�Institutioner

Kontorsrörelsen
Kapital-

förvaltning
Liv Baltikum

Chief�Risk�Officer

Group�Compliance

Human�Resources

Chief�Financial�Officer

Intern�revision

VD�och�koncernchef
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Den finansiella krisen med sin upprinnelse i 
den amerikanska bolånemarknaden fick 
stora effekter på banker och finansiella ak-
törer världen över. Flera banker i USA och 
Europa sattes under administration eller var 
nära att haverera. Då banksystemet fyller en 
central roll som blodomlopp för hela sam-
hällsekonomin, blev också spridningseffek-
terna till den reella ekonomin stora. 

De exceptionella omständigheterna på 
finansmarknaderna innebar också exceptio-
nella åtgärder från centralbanker och reger-
ingar. I Sverige avvecklades all tidigare stöd 
till finansmarknaderna under 2010.

Införs�stegvis�
För att undvika liknande situationer i framti-
den har under 2010 ett nytt internationellt 
harmoniserat regelverk för banker – Basel III 
–till stora delar slutförts av Baselkommittén. 
Den övergripande ambitionen med det nya 
regelverket är att höja kapitalnivån i banker-
na, höja kvaliteten på kapitalet och öka  
andelen långfristig finansiering – allt i syfte 
att öka banksystemets stabilitet och mot-
ståndskraft. Det införs successivt med  
början 2013, för att vara fullt infört 2019.

Skärpta�kapitalregler
När det gäller storleken på kapital i banker-
na och kapitalets kvalitet innebär Basel III en 
avsevärd skärpning jämfört med de regler 
som gällt hittills. För alla banker gäller att 
deras riskviktade tillgångar till minst 4,5 
procent ska bestå av aktiekapital och balan-
serade vinster (kärnprimärkapital). Däröver 
måste bankerna upprätthålla tillräckliga 
buffertar för att ha full frihet att betala ut-
delningar och absorbera potentiella kredit-
förluster. Det införs också en konjunkturbe-
roende buffert som ska variera i storlek över 
konjunkturcykeln. Sammantaget innebär 
det att bankerna kommer att ha en kärnpri-
märkapitalrelation på uppemot 10 procent. 
Inom Baselkommittén förs diskussioner om 
att ovanpå detta addera ytterligare kapital-
krav för de banker som anses vara system-
viktiga.

Trots att Basel III således ställer betydligt 

högre krav på bankernas kapitalnivåer,  
bedöms de nya reglerna få små effekter  
för SEB och övriga svenska banker. Enligt 
Riksbankens beräkningar håller dessa  
redan kapital i en omfattning som når  
över de nya kravgränserna. 

Tydliga�likviditetsregler
Den andra viktiga delen av Basel III-regel-
verket syftar till att minska banksystemets 
beroende av kortfristig upplåning på mark-
naden. Det handlar framför allt om att lång-
fristig utlåning måste matchas med långfris-
tig finansiering. Dessutom åläggs bankerna 
att upprätthålla likviditetsreserver som är 
tillräckligt stora för att klara ett kassautflöde 
av större omfattning än normalt i minst 30 
dagar.

Likviditetsregelverket skapar ett antal 
utmaningar för SEB och andra svenska ban-
ker att hantera, då regelverken har utfor-
mats på ett sätt som inte är optimalt för den 
svenska marknaden. Till exempel ger de 
svenska bankernas sätt att finansiera bo-
stadsutlåningen sämre utfall i Baselkommit-
téns mätverktyg än de finansieringsmetoder 
som används i övriga Europa. Även inlåning 
från företag, som är en stabil och betydande 
del av inlåningen för en företagsbank som 
SEB, viktas lägre än inlåning från privatper-
soner i Baselkommitténs mätverktyg. Enligt 
Riksbankens beräkningar är dock bankernas 
nuvarande ytterligare finansieringsbehov 
för att möta de nya kraven hanterbara. SEB 
har valt att gradvis stänga gapet genom att 
förändra balansen mellan långfristig och 
kortfristig upplåning och har nu en större 
andel upplåning med långa löptider.

Stark�balansräkning
Generellt ser SEB positivt på intentionerna i 
de nya Baselreglerna, som ju också syftar till 
att skapa ett harmoniserat regelverk mellan 
länder. Att SEB redan nu agerar utifrån en 
stark position bekräftas av krympande upp-
låningsmarginaler, så kallade kreditsprea-
dar, för bankens upplåning under 2010 och 
resultatet av det så kallade stresstest som 
de europeiska tillsynsmyndigheterna ge-

mensamt genomförde under 2010. Syftet 
med testet var att undersöka de europeiska 
bankernas uthållighet vid kraftiga påfrest-
ningar i det finansiella systemet. SEB och  
övriga svenska storbanker klarade stress-
testet med goda marginaler.

De närmaste åren och fram till att det 
nya regelverket ska vara fullt infört sker ett 
antal utvärderingar, så att Baselkommittén 
kan se hur de finansiella verksamheterna 
påverkas av reglerna. Därmed ges möjlighet 
till korrigeringar eller modifieringar under 
resans gång. Här är det viktigt att Sverige 
också som land gemensamt agerar så att 
hänsyn tas till de specifikt svenska förhål-
landena.

Effekterna av den globala finanskrisen blev stora på ekonomin. I syfte att öka stabiliteten i det  
finansiella systemet införs med början 2013 ett nytt globalt regelverk för banksystemet – Basel III.  
Det nya regelverket ska stärka bankers motståndskraft vid kraftiga finansiella påfrestningar. 

nytt�regelverk

Ett�nytt�finansiellt�regelverk�växer�fram

Bank for International Settlements (BIS)  
kontor i Basel, Schweiz.
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Året i siffror

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

Intäkter
 1   Räntenetto

Traditionell bankverksamhet går förenklat ut på att förmedla  
kapital mellan kunder med överskott på kapital och kunder  
med lånebehov. Kundernas behov varierar kraftigt när det gäller 
beloppens storlek, löptid och andra villkor. I sin roll som förmed-
lare kan banken till exempel använda hushållssparande och kort-
fristig inlåning för företagsutlåning och bolån. Tack vare mäng-
den konton med olika förfallotider, blir sparande och inlåning  
en stabil finansieringskälla. 

Bankernas räntemarginaler skiljer sig åt på olika delar av 
marknaden, beroende på olika hanteringskostnader och affärs-
risk. Förändringar av marginalerna liksom av volymerna för in- 
och utlåningsverksamheten är av stor betydelse för utvecklingen 
av koncernens räntenetto, som till största delen utgörs av skillna-
den mellan intäkter från utlåning till allmänheten (hushåll, före-
tag) och kreditinstitut samt kostnader för in- och upplåning från 
allmänhet och kreditinstitut. 

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

Under 2010 minskade SEB:s räntenetto med 11 procent till 
16,0 miljarder kronor. Minskningen berodde bland annat på lägre 
genomsnittsvolymer och sjunkande inlåningsmarginaler. Ränte-
nettot påverkades också negativt av valutaomräkningseffekter.  

 2   Provisionsnetto
Provisionsintäkter från olika tjänster som aktiehandel, rådgiv-
ning och kort väger traditionellt tyngre i SEB än i andra svenska 
banker. Det hänger samman med att banken i högre utsträckning 
än andra satsat på tjänster för storföretag samt förmögenhets-
förvaltning. 

Under 2010 steg provisionsintäkterna med 7 procent till  
14,2 miljarder kronor till följd av ökade värdepappersprovisioner 
inom kapitalförvaltning och depåverksamhet. Förvaltat kapital 
uppgick vid slutet av 2010 till 1 399 miljarder kronor, vilket mot-
svarar nivån före den finansiella krisen. Intäkterna från betal-
ningar och kort var i stort sett oförändrade.

 3  Nettoresultat av finansiella transaktioner
I denna post ingår såväl realiserade vinster och förluster i samband 
med försäljning av aktier, obligationer och andra finansiella instru-
ment som orealiserade förändringar i marknadsvärdet på koncer-
nens handelslager av värdepapper. Här har utvecklingen på de fi-
nansiella marknaderna stor betydelse. Resultatet av valutahandeln, 
där SEB är störst i Sverige, ingår också i denna post. 

 
 

Resultaträkning

Mkr 2010 20091)
Föränd- 
ring, %

Intäkter

Räntenetto 16 010 18 046 –11 

Provisionsnetto 14 160 13 285 7 

Nettoresultat av finansiella  
transaktioner

3 166 4 488 –29 

Livförsäkringsintäkter netto 3 255 3 597 –10 

Övriga intäkter netto  288 2 159 –87 

Summa intäkter 36 879 41 575 –11 

Kostnader

Personalkostnader –14 004 –13 786 2 

Övriga kostnader –7 303 –6 740 8 

Av- och nedskrivningar av tillgångar –1 880 –4 672 –60 

Omstruktureringskostnader – 764

Summa kostnader –23 951 –25 198 –5 

Resultat före kreditförluster 12 928 16 377 –21

Vinster vid avyttring av
materiella och immateriella tillgångar  14  4
Kreditförluster –1 837 –12 030 –85 

Rörelseresultat 11 105 4 351 155 

Skatt –2 521 –2 482 2 

Nettoresultat från kvarvarande 
verksamheter

8 584 1 869

Avvecklade verksamheter –1 786 – 691 158 

Nettoresultat 6 798 1 178

Minoritetens andel  53  64 –17 

Aktieägarnas andel 6 745 1 114

1)  Omräknat med anledning av försäljningen  
av den tyska kontorsrörelsen

Resultaträkning

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10
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Året i siffror

Under 2010 påverkades nettoresultatet av finansiella transaktioner 
negativt av lägre intäkter från valutahandeln till följd av lägre volatili-
tet. 

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

Under året minskade livförsäkringsintäkterna netto med  
10 procent jämfört med 2009.

 5  Övriga intäkter netto
Under denna rubrik återfinns bland annat realisationsvinster samt 
aktieutdelningar. Minskningen i övriga intäkter förklaras huvudsak-
ligen av kapitalvinsten på 1 600 Mkr från återköpet av förlagslån 
under 2009. 

 6  Kostnader
Kostnaderna i resultaträkningen minskade med 5 procent under 
2010. På jämförbar basis, det vill säga exklusive en avskrivning un-
der 2009 av goodwill för bankens investeringar i östra Europa som 
uppgick till 3 miljarder kronor och en avskrivning under 2010 av 
omstruktureringskostnader på 800 miljoner kronor i samband med 
avyttringen av kontorsrörelsen i Tyskland, ökade kostnaderna med 
4 procent. Personalkostnaderna steg med 2 procent och övriga 
kostnader med 8 procent, bland annat till följd av investeringar på 
företagsmarknaden i Norden och Tyskland. 

 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 2010 sjönk reserveringarna för kreditförlusterna 
med 85 procent och nivån på kreditförlusterna minskade till 0,14 
procent av utlåningen. Minskningen beror främst på det förbätt-
rade ekonomiska läget i de baltiska länderna. I Norden var kredit-
kvaliteten fortsatt god. 

 8  Rörelseresultat
Medan resultatet före förluster minskade till 12 928 Mkr (16 377) 
förbättrades rörelseresultatet kraftigt och uppgick till 11 105 Mkr 
(4 351) till följd av den betydande minskingen av kreditförluster.
 

 9   Nettoresultat från kvarvarande verksamheter
Nettoresultat från kvarvarande verksamheter, som inte innehål-
ler resultatet från den tyska kontorsrörelsen uppgick till 8,6 mil-
jarder kronor vilket motsvarar ett resultat per aktie på kr 3:88. 
Detta utgör startpunkten för framtida jämförelser av utveckling 
av resultatet.

10   Årets resultat
 Årets nettoresultat, det vill säga rörelseresultat efter skatt, uppgick   
till 6 798 Mkr (1 178). Detta belopp ligger till grund för beräkning av 
vinst per aktie och föreslagen utdelning till aktieägarna. 

Intäkternas fördelning
Mkr

Under 2010 svarade räntenettot lik-
som föregående år för 43 procent av 
SEB:s intäkter. Provisionsnettot stod 
för den näst största andelen av kon-
cernens intäkter och uppgick till 38 
procent (32).

  Räntenetto   Livförsäkringsintäkter netto

  Provisionsnetto   Övriga intäkter netto

  Nettroresultat av finansiella  transaktioner

Övriga

Livförs

Res fin trans
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Nettroresultat av finansiella transaktioner
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Kostnader
Mkr

Kostnaderna minskade med  
5 procent till 23 951 Mkr.

Kreditförluster
Mkr

Koncernens kreditförluster och reser-
veringar för förluster i relation till 
koncernens utlåning minskade till 
0,14 procent att jämföra med 0,92 
under 2009. Andelen osäkra ford-
ringar netto i relation till koncernen 
utlåning var 1,8 procent (1,9).

Suppl capital

Core capital ratio
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Rörelseresultatet ökade med 
155 procent till 11 105 Mkr. 
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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 
emitterat är också en viktig del på skuldsidan.

  Eget kapital består av det ursprungliga aktiekapitalet, kapi-
taltillskott via nyemissioner, årets resultat samt vinstmedel som 
inte delats ut (se vidare avsnittet om Kapitalstyrka).

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

För 2010 uppgår årets vinst efter skatt för den totala verk-
samheten (inklusive avvecklad verksamhet) till 6 798 Mkr, vilket 
motsvarar 3:07 kronor per aktie. Styrelsen föreslår att 3 291 Mkr, 
eller 1:50 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna. Beslutet skall 
ses mot bakgrund av de förbättrade ekonomiska utsikterna, Ban-
kens intjäningsförmåga och kapitalsituation. 

Året i siffror

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

Balansräkning

SEK m 2010 2009
Föränd- 
ring, %

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden  
hos centralbanker 46 488 36 589 27

Utlåning till kreditinstitut 204 188 331 460 –38

Utlåning till allmänheten 1 074 879 1 187 837 –10

Finansiella tillgångar  
till verkligt värde1) 617 746 581 641 6

Finansiella tillgångar  
som kan säljas1) 66 970 87 948 –24

Finansiella tillgångar  
som innehas till förfall1) 1 451 1 332 9

Tillgångar som innehas 
för försäljning2) 74 951  596

Investeringar i intresseföretag 1 022  995 3

Materiella och immateriella  
tillgångar 27 035 27 770 –3

Övriga tillgångar 65 091 52 059 25

Summa tillgångar 2 179 821 2 308 227 –6

Skulder och kapital

Skulder till kreditinstitut 212 624 397 433 –47

In- och upplåning från allmän-
heten 711 541 801 088 –11

Skulder till försäkringstagare 263 970 249 009 6

Emitterade värdepapper 530 483 456 043 16

Finansiella skulder till verkligt 
värde 200 690 191 440 5

Skulder som innehas  
för försäljning2) 48 339  165

Övriga skulder 85 331 74 984 14

Avsättningar 1 748 2 033 –14

Efterställda skulder 25 552 36 363 –30

Totalt eget kapital 99 543 99 669 0

Summa skulder  
och eget kapital 2 179 821 2 308 227 –6

1)  Varav obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 
inklusive derivat. 416 864  457 209 –9

2)  Tillgångar och skulder som innehas för försäljning utgör  
den tyska kontorsrörelsen som sålts till Banco Santander.  
Transaktionen avslutades i januari 2011

Balansräkning

 1

 2 Inlåning
Geografisk fördelning, procent

 2010 2009

Sverige 52 (44)

Tyskland 21 (28)

Baltikum 8 (8)

Övriga Norden 1) 8 (7)

Övrigt 11 (13)
1) Danmark, Norge och Finland.

Utlåning
Geografisk fördelning, procent

 2010 2009

Sverige 67 (58)

Tyskland 15 (23)

Baltikum 10 (11)

Övriga Norden 1) 6 (6)

Övrigt 2 (2)
1) Danmark, Norge och Finland.

Av SEB:s utlåning i Sverige på 697 miljarder kronor svarade företag, 
fastighetsförvaltning etc för 58 procent och hushåll för 42 procent. 
 I Baltikum uppgick SEB:s utlåning till 112 miljarder kronor, varav  
57 procent gällde företag etc och 43 procent hushåll.
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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 2010 uppgick räntabiliteten till 8,65 procent på kvarvarande 
verksamhet beräknat enligt nedan:

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 2010 uppgick K/I-talet till 0,65 (0,61) för kvarvarande verk-
samhet, det vill säga exklusive den tyska kontorsrörelsen.

Kapitalstyrka
Det egna kapitalet utgör kärnan i kapitalbasen och ligger till 
grund för beräkningen av bankens primärkapitalrelation. Där -
utöver arbetar SEB med kapital i andra former: förlagslån och  
hybridkapital, som tagits upp på den internationella kapital-
marknaden. Enligt särskilda regler får delar av dessa räknas  
in i bankens primära och totala kapitalbas, som är baserna för  
uträkningen av den totala kapitaltäckningsgraden. Storleken på 
kapitalbasen är avgörande för hur mycket banken totalt sett kan 
låna ut och placera. Alla kapitaltäckningsmått beräknas enligt de 
så kallade Basel II-reglerna som styr den finansiella industrin.

SEB uppfyller myndigheternas krav på kapitaltäckning med  
bred marginal. Banken var vid utgången av året en av de finansiellt 
starkaste bankerna i Europa med en primärkapitalrelation på  
14,2 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 12,2 procent. 
Primärkapital relationen räknas ut så här:

Nyckeltal
  2010 2009 2008

Räntabilitet på eget kapital1), procent 8,65 1,89 13,19
K/I-tal1) 0,65 0,61 0,59
Primärkapitalrelation, procent 
enligt Basel II 14,24 13,91 10,08

1) Kvarvarande verksamhet.

K/I-tal1)

Relationen mellan koncernens kost-
nader och intäkter, K/I-talet 2010 
uppgick till 0,65 (0,61)

1) Kvarvarande verksamhet
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8,584 miljarder kronor (årets nettoresultat) 

98,7 miljarder kronor (genomsnittligt kapital) 
= 8,65 procent

101 980 Mkr (primärkapital)

716 126 Mkr (riskvägda volymer)
= 14,24 procent

2006 2007 2008 2009 2010

Primärkapitalrelation 1)

Procent

  Mål: minst 7 procent t.o.m. 2008, 
därefter 10 procent tills Basel III- 
reglementet analyserats.

1)  2006 Basel I. 2007–2010 Basel II  
utan övergångsregler.
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Styrelse

MarcuS Wallenberg

ToMaS nicolin

cecilia MårTenSSon 

Tuve JohanneSSon

chriSTine novakovic

göran arriuS Pernilla PåhlMan

Jacob Wallenberg

JeSPer oveSen

Signhild arnegård hanSen

carl WilhelM roS

urban JanSSon

annika Falkengren

birgiTTa kanTola

göran lilJa

MarcuS Wallenberg

Född 1956; invald 2002; B. Sc. (Foreign 
Service). Ordförande sedan 2005.

andra uppdrag: Ordförande i Saab och 
Electrolux. Vice ordförande i Ericsson.  
Ledamot i AstraZeneca, Stora Enso, Temasek  
Holding samt Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse. 

egna och närståendes aktieinnehav: 
755 698 A-aktier och 753 C-aktier.

Tuve JohanneSSon 

Född 1943; invald 1997; Civ.ek., MBA och  
Ekon. Dr. H.C. Vice ordförande sedan 2007.

andra uppdrag: Ordförande i Ecolean 
International A/S. Ledamot i Cardo och 
Meda. Industriell rådgivare till EQT och  
JCB Excavators. 

egna och närståendes aktieinnehav: 
200 000 A-aktier. 

Jacob Wallenberg

Född 1956; invald 1997; Civ.ek. och MBA. 
Vice ordförande sedan 2005. 

andra uppdrag: Ordförande i Investor. Vice 
ordförande i Atlas Copco och SAS. Ledamot 
i ABB, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 
the Coca-Cola Company och Handelshög-
skolan i Stockholm.

egna och närståendes aktieinnehav: 
421 785 A-aktier.

Signhild arnegård hanSen

Född 1960; invald 2010; Fil.kand. (Human  
resources) och journalist.

andra uppdrag: Ordförande Svenska 
Lantchips, Utah Chips Corporation och 
Les Artisans de Gout. Ledamot i bl a  
Innventia och Loomis.

egna och närståendes aktieinnehav: 
278 A-aktier. 

urban JanSSon

Född 1945; invald 1996; Högre bankutbild-
ning. Ordförande i styrelsens Risk and Capital 
Committee.

andra uppdrag: Ordförande i Bergendahls, 
Global Health Partner, HMS Networks,  
Rezidor Hotel Group m.fl. Ledamot i Clas  
Ohlson, Höganäs m.fl. 

egna och närståendes aktieinnehav: 
53 840 A-aktier.

birgiTTa kanTola

Född 1948; invald 2010; Jur.kand.

andra uppdrag: Partner i Birka Consulting, 
Helsingfors. Ledamot i Nasdaq OMX  
(New York), StoraEnso och Nobina.

egna och närståendes aktieinnehav:  
10 000 A-aktier.

ToMaS nicolin 

Född 1954; invald 2009; Civ.ek. och M. Sc. 
(Management). Ordförande i styrelsens 
Remuneration and HR Committee.

andra uppdrag: Ledamot i Nordstjernan, 
Active Biotech, Nobelstiftelsen, Axel och 
Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse m fl.

egna och närståendes aktieinnehav: 
65 000 A-aktier.

chriSTine novakovic

Född 1964; invald 2008; B. Sc. (Econ) 

andra uppdrag: Ledamot i Earth Council, 
Genèva och DEAG Deutsche Entertainment, 
Berlin. 

egna och närståendes aktieinnehav: 
5 700 A-aktier.

JeSPer oveSen

Född 1957; invald 2004; Civ.ek. och MBA. 

andra uppdrag: Finansdirektör för TDC A/S. 
Ledamot i FLSmidth & Co A/S, Danisco A/S 
och Orkla A/S. 

egna och närståendes aktieinnehav: 
5 000 A-aktier

carl WilhelM roS 

Född 1941; invald 1999; Fil.pol. mag. 
Ord förande i styrelsens Audit and  
Compliance Committee.

andra uppdrag: Ordförande i Martin 
Olsson. Ledamot i Anders Wilhelmsen & Co, 
Camfil, INGKA (Ikea) Holding and Bisnode.

egna och närståendes aktieinnehav: 
16 816 A-aktier och 38 C-aktier.

annika Falkengren

Född 1962, invald 2005, Civ. ek.
Verkställande direktör och koncernchef  
sedan november 2005.

andra uppdrag: Vice ordförande i Svenska 
Bankföreningen. Ledamot i Securitas, Ruter 
Dam och stiftelsen Mentor. 

egna och närståendes aktieinnehav: 
384 423 A-aktier och 616 819 performance 
shares.

Av anställda utsedda ledamöter

göran lilJa

Född 1963; invald 2006; Högre bankutbild-
ning. Ordförande i Finansförbundet i SEB:s  
koncernklubb och i Finansförbundets  
Regionala Klubb Väst i SEB. Ledamot av Euro-
pean Works Council SEB Group sedan 2006.

egna och närståendes aktieinnehav:
2 688 A-aktier.

cecilia MårTenSSon

Född 1971; invald 2008; Utbildning i ekonomi 
och arbetsrätt, diplomerad personalstrateg.
Vice ordförande i Finansförbundets koncern-
klubb i SEB . Ordförande i klubb Group  
Operations. Ledamot i Finansförbundet.

egna och närståendes aktieinnehav: 
3 836 A-aktier och 120 C-aktier.

Av anställda utsedda suppleanter

göran arriuS

Född 1959; invald 2002; Sjöofficer.
Ordförande Akademikerföreningen SEB och 
JUSEK:s sektion för bank och försäkring.

andra uppdrag: Ledamot i SACO.

egna och närståendes aktieinnehav: 
978 A-aktier.

Pernilla PåhlMan

Född 1958; invald 2010; Universitetsutbildad 
i arbetsmiljö och arbetsmiljörätt. Andre vice 
ordförande i Finansförbundets koncernklubb 
i SEB. 

egna och närståendes aktieinnehav: 
559 A-aktier och 9 C-aktier.
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ANNIKA FALKENGREN

ANDERS JOHNSSON

PIA WARNERMAN

JOHAN ANDERSSON

HANS LARSSON

JAN ERIK BACK 

BO MAGNUSSON

MAGNUS CARLSSON

ULF PETERSON

VIVEKA HIRDMAN-RYRBERG

JAN STJERNSTRÖM

MARTIN JOHANSSON

MATS TORSTENDAHL

ANNIKA FALKENGREN

Född 1962, anställd i SEB 1987, Civ. ek.
Verkställande direktör och koncernchef 
sedan november 2005.

Andra uppdrag: Vice ordförande i Svenska 
Bankföreningen. Ledamot i Securitas, Ruter 
Dam och stiftelsen Mentor. 

Egna och närståendes aktieinnehav: 
384 423 A-aktier och 616 819 performance 
shares.

JOHAN ANDERSSON

Född 1957, anställd i SEB sedan 1980, Civ.ek.
Chief Risk Offi  cer sedan november 2010.

Egna och närståendes aktieinnehav: 
30 930 A-aktier, 154 C-aktier, 101 374 perfor-
mance shares och 6 695 deferral rights.

JAN ERIK BACK

Född 1961, anställd i SEB 2008; Civ. ek.
Vice VD, Ekonomi- och fi nansdirektör sedan 
augusti 2008.

Egna och närståendes aktieinnehav: 
33 780 A-aktier och 227 078 performance 
shares. 

MAGNUS CARLSSON

Född 1956, anställd i SEB sedan 1993, Civ. ek.
Vice VD, chef för division Stora företag & In-
stitutioner (Merchant Banking) sedan 2005.

Egna och närståendes aktieinnehav: 
44 523 A-aktier och 313 093 performance 
shares.

VIVEKA HIRDMAN-RYRBERG 

Född 1963, anställd i SEB sedan 1990, Ekon. 
lic. (nationalekonomi). Informationsdirektör 
sedan september 2009.

Egna och närståendes aktieinnehav: 
15 427 A-aktier och 70 428 performance 
shares.

MARTIN JOHANSSON

Född 1962, anställd i SEB sedan 2005, Civ.ek.
Chef för division Baltikum sedan juni 2009.

Egna och närståendes aktieinnehav: 
16 625 A-aktier, 144 527 performance shares 
och 17 511 deferral rights.

ANDERS JOHNSSON

Född 1959; anställd i SEB sedan 1984; 
Högre bankutbildning. Chef för division 
Kapitalförvaltning sedan november 2010

Egna och närståendes aktieinnehav: 
26 109 A-aktier, 26 880 performance shares. 
och 56 654 deferral rights.

HANS LARSSON

Född 1961, anställd i SEB sedan 1984, Civ. ek.
Chef för Strategisk planering och Aff ärsut-
veckling från 2009.

Egna och närståendes aktieinnehav: 
22 669 A-aktier, 17 C-aktier, 181 555 perfor-
mance shares och 20 601 deferral rights.

BO MAGNUSSON

Född 1962, anställd i SEB sedan 1982, 
Högre bankutbildning. Ställföreträdande VD 
och koncernchef sedan juli 2008. Chef för 
Staber och Aff ärsstöd från 2009. 

Egna och närståendes aktieinnehav: 
34 650 A-aktier och 280 198 performance 
shares.

ULF PETERSON

Född 1961; anställd i SEB 1987; Jur.kand.
Chef för Human Resources sedan november 
2010.

Egna och närståendes aktieinnehav: 
5 294 A-aktier och 96 401 performance 
shares.

JAN STJERNSTRÖM

Född 1955; anställd i SEB sedan 2004; 
Fil.kand. och civ.ek. Chef för division Liv 
sedan november 2010.

Egna och närståendes aktieinnehav: 
5 507 A-aktier, 167 589 performance shares 
och 13 277 deferral rights.

MATS TORSTENDAHL

Född 1961, anställd i SEB 2009, Civ.ing.
Vice VD, chef för division Kontorsrörelsen 
från och med 2009.

Egna och närståendes aktieinnehav: 
17 825 A-aktier och 264 198 performance 
shares.

PIA WARNERMAN

Född 1959, anställd i SEB sedan 1987, Civ.ek.
Chef för Operations & IT sedan december 
2010.

Andra uppdrag: Ledamot i Nasdaq OMX 
Nordic Ltd.

Egna och närståendes aktieinnehav:
3 524 A-aktier, 131 649 performance shares 
och 7 210 deferral rights.

Revisor

Av bolagsstämman vald revisor

PricewaterhouseCoopers

PETER CLEMEDTSON

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

Verkställande ledning och revisor
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SEB-aktiEn

aktiekapital
SEB-aktien noteras på Nasdaq OMX, Stockholmsbörsen. Efter ny-
emissionen på 15,1 miljarder kronor våren 2009 uppgår aktiekapi-
talet till 21 942 Mkr, fördelat på 2 194,2 miljoner aktier. A-aktien 
berättigar till en röst, C-aktien till en tiondels röst.

börshandel
2010 var ett starkt år på Stockholmsbörsen och OMX Generalindex 
steg med 23 procent. Värdet på SEB:s A-aktie ökade med  
27 procent, medan FTSE European Banks Index sjönk med  
10 procent. Under året omsattes SEB-aktier till ett värde av  
130 miljarder kronor. SEB är därmed liksom tidigare år ett av de 
mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Vid utgången av 
2010 uppgick SEB:s marknadsvärde till 123 miljarder kronor.

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

Under 2010 steg värdet på SEB:s A-aktie med 27 procent att jämföra med europeiskt bankindex, 
som sjönk med 10 procent. Vinsten per aktie uppgick till 3:07 kronor (0:58). Styrelsen föreslår en  
utdelning på 1:50 kronor per aktie för 2010 (1:00).

Seb-aktiens utveckling under 2010 

Seb:s största aktieägare 
varav      Andel

31 december 2010 Antal aktier C-aktier kapital, % röster, %

Investor AB 456 089 264 2 725 000 20,8 20,9
Trygg-Stiftelsen 177 447 478 0 8,1 8,2
Alecta 153 125 000 0 7,0 7,1
Swedbank/Robur fonder 79 406 296 0 3,6 3,7
SHB 37 885 353 36 1,7 1,7
AMF Försäkring & Fonder 36 000 000 0 1,6 1,7
SHB Fonder 34 392 681 0 1,6 1,6
Wallenberg-stiftelser 33 057 244 5 871 173 1,5 1,3
SEB Fonder 30 893 952 0 1,4 1,4
AFA Försäkring 30 014 339 874 280 1,4 1,3
Andra AP-fonden 25 589 704 0 1,2 1,2
Skandia Liv 24 051 596 2 096 832 1,1 1,0
Norska Staten 22 889 603 0 1,0 1,1
Nordea Fonder 21 548 406 0 1,0 1,0
Fjärde AP-fonden 20 819 667 0 0,9 1,0

Utländska aktieägare 467 171 193 1 541 965 21,3 21,4

Källa: Euroclear AB/SIS Ägarservice AB.

Seb:s a-aktie
Kronor

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

   OMXS 30 Stockholm.

   European Banks Index (FTSE).

   Omsatt antal aktier i tusental.

Seb-aktien
Data per aktie 1) 2010 2009 2008 2007 2006

Nettoresultat före utspädning, kr 3:07 0:58 10:36 14:12 13:24
Nettoresultat efter utspädning, kr 3:06 0:58 10:36 14:05 13:10
Eget kapital, kr 45:25 45:33 86:22 79:16 70:11
Justerat eget kapital, kr 50:34 49:91 94:81 89:96 79:78
Substansvärde, kr 50:34 50:17 95:44 92:23 82:08
Kassaflöde, kr –11.60 –44:86 –20:48 125:24 4:26
Utdelning (A och C), kr 1:50 1:00 0:00 6:50 6:00
Omräknad utdelning  
( A och C), kr 1:50 1:00 0:00 4:60 4:24
Börskurs vid årets slut
 A-aktien, kr 56:10 44:34 42:95 117:01 153:77
 C-aktien, kr 53:20 46:00 38:88 108:88 147:76
Högsta kurs under året
 A-aktien, kr 56:55 53:00 120:90 177:10 155:54
 C-aktien, kr 53:95 55:00 112:77 169:68 150:24
Lägsta kurs under året
 A-aktien, kr 38:84 15:48 36:06 110:64 107:82
 C-aktien, kr 42:18 15:22 36:06 103:93 102:87
Utdelning i relation till årets  
resultat, % 48,0 172,0 0,0 32,6 32,0
Direktavkastning (utdelning  
i relation till börskurs), % 2,7 2,3 0,0 3,9 2,8
P/E-tal (börskurs i relation till  
resultat), % 18,2 75,8 4,1 8,3 11,6
Antal utestående aktier
i genomsnitt, miljoner 2,194,0 1 905,5 968,5 964,7 952,3
vid årets slut, miljoner 2,193,9 2 194,2 968,9 966,8 959,4

1) Tidigare år omräknade efter nyemissionen 2009.
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detta är SeBdetta är SeB

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank  
erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett  
brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge  
och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och  
investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder 
och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas  
i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  
Koncernen har cirka 17 000 anställda.

Intäkter
Geografisk�fördelning,�procent

Filialer och represen-
tantkontor
SEB:s�representation�i�världen

Peking
Kiev
Warszawa
Shanghai
New�York
Sao�Paulo
London

Genève�
New�Delhi
Singapore
Nice
Luxemburg
Moskva
Hongkong

2006 2007 2008 2009 2010

25

20

15

10

5

0

Räntabilitet 1)

Procent
Nettoresultat
Miljarder�kronor

Primärkapitalrelation 1)

Procent
Utdelning
Miljarder�kronor�

15

12

9

6

3

0

2006 2007 2008 2009 2010

�15

12

9

6

3

0

2006 2007 2008 2009 20101)2006 2007 2008 2009 2010

5

4

3

2

1

0

�Genomsnitt�för�jämförbara�banker

1)� Kvarvarande�verksamhet

Mål:�Högst�bland�jämförbara�banker

Mål:�Uthållig�vinsttillväxt ��Mål:�minst�7�procent�t.o.m.�2008,�
därefter�10�procent�tills�Basel�III-�
reglementet�analyserats.

1)� �2006�Basel�I.�2007–2010�Basel�II��
utan�övergångsregler.

Mål:�40�procent�av�vinst�per�aktie�över�en�
konjunkturcykel

1)� �En�utdelning�på�kronor�1:50�per�aktie��
föreslås�för�2010,�vilket�motsvarar��
49�procent�i�relation�till�vinst�per�aktie.�

Marknader

Nyckeltal

SEB:s�verksamhet�omfattar�främst�kunder�i�Norden,�Balti-
kum�och�Tyskland.�Sverige�är�den�enskilt�största�marknaden�
och�svarade�för�drygt�hälften�av�intäkterna�2010.�
�
1)�Exklusive�centraliserad�treasuryverksamhet.

 2010 2009

Sverige� 56� (56)
Norge� 8� (9)
Tyskland1)� 8� (8)
Danmark� 8� (7)
Finland� 3� (3)
Estland� 3� (3)
Lettland� 3� (4)
Litauen� 4� (4)
Övriga� 7� (6)

Värdeskapande relationer är hörnstenarna i vår verksamhet. Ända sedan A O Wallenberg grundade SEB 1856  
har vi tillhandahållit finansiella tjänster för att hjälpa våra kunder att uppnå sina finansiella mål.

Intäkter Rörelseresultat

Stora Företag & Institutioner – Affärsbanks-�och�investmentbanktjänster�riktade�till�större�
företagskunder�och�finansiella�institutioner�i�17�länder,�främst�i�Norden�och�Tyskland.

�17�130�Mkr�(20�052) 8�498�Mkr�(11�428)

Kontorsrörelsen – Bank-�och�livförsäkringstjänster�för�privatpersoner�och�mindre�och�
medelstora�företag�i�Sverige�samt�kortverksamhet�i�Norden.

8�569�Mkr�(9�034) �2�484�Mkr�(2�891)

Kapitalförvaltning – Kapitalförvaltning�och�private�banking-tjänster�för�institutionella�
företag�och�kapitalstarka�privatpersoner.�Har�också�ansvar�för�SEB:s�fondverksamhet.

4�384�Mkr�(3�646) 1�651�Mkr�(1�142)

Liv –�Livförsäkringsprodukter�för�privatpersoner�och�företag,�främst�i�Norden�och��Baltikum. 4�539�Mkr�(4�425) �2�202�Mkr�(2�115)

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

2�846�Mkr�(3�794) –121�Mkr�(–10,363)

Bankkontor�1)� 375
Internationella�filialer�och�representantkontor� 20
Bankautomater�1)�2)� 1,500
Internationella�private�banking�kontor� 12
Korttransaktioner� 435�miljoner
Antal�användare�av�SEB:s�Internetbank�1)� 3,4�miljoner
Antal�besvarade�telefonsamtal�1)� 4,6�miljoner

1)�Exklusive�Kontorsrörelsen�i�Tyskland.
2)��Bankomater,�maskiner�för�insättning,�överföringar,�valutaväxling�etc.

Antal�syndikerade�lån�i�Norden� 21
(värde�4,8�miljarder�US-dollar)
Antal�nordiska�aktierelaterade�emissioner� 32
(värde�4,8�miljarder�euro)
Antal�förvärvsrelaterade�transaktioner�i�Sverige� 20
(värde�2,7�miljarder�euro)

Antal�livförsäkringsmäklare� 2�000�

SEB:s kunder

SEB:s divisioner

Mötesplatser och kundkontakter 2010

2 600 
Stora företag och institutioner

SEB�är�den�ledande�företags-�och�investment�
banken�i�Norden.�Vi�betjänar�stora�företag�
och�finansiella�institutioner,�banker�och�kom-
mersiella�fastighetsföretag�med�traditionell�
företagsservice,�trading-�och�kapitalmark-
nadstjänster�samt�internationella�transak-
tionstjänster.�SEB�erbjuder�också�omfattande�
pensions-�och�kapital�förvaltnings�lösningar�
för�dessa�kundgrupper.

400 000 
Mindre och medelstora företag

SEB�erbjuder�mindre-�och�medelstora�företag�
flera�anpassade�produkter,�som�ursprungli-
gen�utvecklades�i�samarbete�med�Bankens�
större�företagskunder.�Dessutom�har�vi�ett�
stort�antal�tjänster�som�vänder�sig�särskilt�till�
småföretag�och�entreprenörer.

4 000 000
Privatkunder

SEB�förser�cirka�fyra�miljoner�privatpersoner�
med�produkter�och�tjänster�för�att�möta�deras�
finansiella�behov.�Tjänsterna�omfattar�såväl�
vardagliga�transaktioner�som�sparande,�kapi-
talförvaltning�och�livförsäkring.�Vi�strävar�ef-
ter�att�uppnå�en�ypperlig�servicenivå�och�
finns�tillgängliga�för�våra�kunder�på�telefon�
dygnet�runt�under�årets�alla�dagar�på�mer�än�
20�språk.

Årsstämma 
Årsstämma�hålls�torsdagen�den�24�mars�2011�klockan�14.00�på��
City�Conference�Centre�i�Stockholm.

Kallelse�till�årsstämman�finns�tillgänglig�på�SEB:s�hemsida,��
www.sebgroup.se��

Aktieägare�som�vill�delta�i�stämman�skall�dels
–��senast�fredagen�den�18�mars�2011�vara�införd�i�den�av��

Euroclear�Sweden�AB�förda�aktieboken,�dels
–���senast�fredagen�den�18�mars�2011�anmäla�sig�–�skriftligen�till�

Skandinaviska�Enskilda�Banken�AB,�AGM,�Box�7832,��
SE-103�98�Stockholm,�på�telefon�klockan�9.00–16.30�inom�Sverige�på�
0771-23�18�18�och�från�utlandet�på�+46�771�23�18�18�eller�via�Internet�
på�Bankens�hemsida,�www.sebgroup.se.

Utdelning
Styrelsen�föreslår�en�utdelning�på�1:50�kronor�per�aktie�för�2010.�
Aktien�handlas�utan�utdelning�fredagen�den�25�mars�2011.�Tisdagen�
den�29�mars�2011�är�föreslagen�som�avstämningsdag�för�utdelningen.��
Om�årsstämman�beslutar�i�enlighet�med�förslaget�beräknas�utdel-
ningen�sändas�ut�av�Euroclear�Sweden�AB�den�1�april�2011.

SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.se
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�SEB�bistår�2 600�stora�företag�och�finansiella�institutioner,�400 000�
mindre�och�medel�stora�företag�och�fyra�miljoner�privat�personer�med�
finansiella�lösningar.�

�SEB�finns�representerat�i�ett�20-tal�länder�med�17�000�medarbetare,�
varav��hälften�finns�utanför�Sverige.

�SEB�är�en�relationsbank.�I�Sverige�och�Baltikum�erbjuder�SEB�rådgiv-
ning�och�ett�brett�utbud�av�finansiella�tjänster.�I�Danmark,�Finland,�
Norge�och�Tyskland�är�inriktningen�att�erbjuda�ett�fullservicekoncept�
till�storföretagskunder�och�finansiella�institutioner.�SEB�är�också�ett�
ledande�fondförsäkringsbolag�och�kortutgivare�i�Norden�samt�en�av�
de�största�kapitalförvaltarna�i�Norden�och�Baltikum.�

�SEB�är�rankat�som�nr�1�inom�flera�områden,�till�exempel�som��
relationsbank,�investment�banking,�valutahandel,�private�banking�
och��fond�försäkring.�

Välkommen till SEB!

Produktion: SEB och Intellecta Corporate AB • Foto: Bruno Ehrs, Tom
as G

idén, Joachim
 Lundgren m

, Tallinn City Tourist O
ffi

ce m
.fl. • Tryck: Elanders • SEG

R0035 2011.03

Omslagsbild:�Kätlin�Kruusoja�(från�SEB)�och�Raul�Kaljuraid�(från�Ferroline)�i�Ferrolines�lokaler�i�Tallinn�(läs�mer�på�sid�20).

Innehåll
Sidan 6
Stora företag och institutioner
Rådgivning�är�själva�navet�i�verksamheten�och�
de�flesta�tjänster�skräddarsys�i�nära�samarbete�
med�kunderna.�Under�2010�tog�expansionen��
på�företagsmarknaden�i�Norden�och�Tyskland�
fart.

Sidan 14
Privatpersoner
Vi�erbjuder�våra�privatkunder�allt�från�enkla��
vardagstjänster�till�rådgivning�kring�placerings-
lösningar,�lån�och�försäkringar�och�arbetar�för�
att�förbättra�våra�kunders�privatekonomi�i�livets�
alla�faser.�

seb årsöversikt 2010
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Året i siffror

Under 2010 påverkades nettoresultatet av finansiella transaktioner 

negativt av lägre intäkter från valutahandeln till följd av lägre volatili-

tet. 
 4  Livförsäkringsintäkter netto

Denna post omfattar försäljningen av livförsäkringsprodukter, där 

fondförsäkringar står för en mycket stor andel. 

Under året minskade livförsäkringsintäkterna netto med 10 pro-

cent jämfört med 2009.
 5  Övriga intäkter netto

Under denna rubrik återfinns bland annat realisationsvinster samt 

aktieutdelningar. Minskningen i övriga intäkter förklaras huvudsak-

ligen av kapitalvinsten på 1 600 Mkr från återköpet av förlagslån 

under 2009.  

 6  KostnaderKostnaderna i resultaträkningen minskade med 5 procent under 

2010.  På jämförbar basis, det vill säga exklusive en avskrivning av 

goodwill  för bankens investeringar i östra Europa  under 2009 som 

uppgick till 3 miljarder kronor och omstruktureringskostnader på 

800 miljoner kronor i samband med avyttringen av kontorsrörelsen 

i Tyskland under 2010, ökade kostnaderna med 4 procent. Perso-

nalkostnaderna steg med 2 procent och övriga kostnader med 8 

procent, bland annat till följd av investeringar för bättre kundservi-

ce på företagsmarknaden i Norden och Tyskland. 

 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 2010 sjönk reserveringarna för kreditförlusterna 

med 85 procent och nivån på kreditförlusterna minskade till 0,14 

procent av utlåningen. Minskningen beror främst på det förbätt-

rade ekonomiska läget i de baltiska länderna. I Norden var kredit-

kvaliteten fortsatt god. 

 8  Rörelseresultat
Medan resultatet före förluster minskade till 12 928 Mkr (16 377) 

förbättrades rörelseresultatet kraftigt och uppgick till 11 105 Mkr 

(4 351) till följd av den betydande minskingen av kreditförluster.

 
 9   Nettoresultat från kvarvarande verksamheter 

Nettoresultat från kvarvarande verksamheter, som inte innehål-

ler resultatet från den tyska kontorsrörelsen uppgick till 8,6 mil-

jarder kronor vilket motsvarar ett resultat per aktie på kr 3:88. 

Detta utgör startpunkten för framtida jämförelser av utveckling 

av resultatet.10   Årets resultat Årets nettoresultat, det vill säga rörelseresultat efter skatt, uppgick    

till 6 798 Mkr (1 178). Detta belopp ligger till grund för beräkning av 

vinst per aktie och föreslagen utdelning till aktieägarna. 

Intäkternas fördelning

Mkr

Under 2010 svarade räntenettot lik-

som föregående år för 43 procent av 

SEB:s intäkter.  Provisionsnettot stod 

för den näst största andelen av kon-

cernens intäkter och uppgick till 38 

procent (32).

  Räntenetto 

  Livförsäkringsintäkter netto

  Provisionsnetto 

  Övriga intäkter netto

  Nettroresultat av finansiella  transaktioner
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KostnaderMkr

Kostnaderna minskade med  

5 procent till 23 951 Mkr.

Kreditförluster
Mkr

Koncernens kreditförluster och reser-

veringar för förluster i relation till 

koncernens utlåning minskade till 

0,14 procent att jämföra med 0,92 

under 2009. Andelen osäkra fordring-

ar netto i relation till koncernen utlå-

ning var 1,8 procent (1,9).

Suppl capital

Core capital ratio
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Rörelseresultat
Mkr

Rörelseresultatet ökade med 

155 procent till 11 105 Mkr. 
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Sidan 26
Året i siffror
SEB:s�rörelseresultat�förbättrades�med��
6,8�miljarder�kronor�under�2010,�främst��
till�följd�av�påtagligt�lägre�reserveringar��
för�kreditförluster�i�de�baltiska�länderna.�

Sidan 10
Små och medelstora företag
Under�senare�år�har�SEB�tagit�flera�steg��
mot�att�stärka�relationen�till�mindre�och��
medelstora�företag.�Bland�annat�har�banken�
etablerat�särskilda�företagscenter�och�startat�
olika�aktiviteter�för�att�stötta�företagande��
och�entreprenörskap.

Sidan 18
Baltikum
Baltikum�drabbades�hårt�när�världsekonomin�
bromsade�in.�Läget�har�nu�stabiliserats.�SEB:s�
verksamhet�i�de�baltiska�länderna�gick�åter�
med�vinst�under�andra�halvåret�och�vi�siktar�
nu�på�att�utveckla�den�starka�kundbasen��
i�Baltikum.

●� Intäkter:�36�879�Mkr�(41�575)
●� �Resultat�före�kreditförluster:�12�928�Mkr�(16�377)
●� Rörelseresultat:�11�105�Mkr�(4�351)
●� Nettoresultat�kvarvarande�verksamhet:�8�584�Mkr�(1�869)
●� Räntabilitet,�kvarvarande�verksamhet:�8,65�procent�(1,89)�
●� Vinst�per�aktie,�kvarvarande�verksamhet:�3:88�kronor�(0,95)
●� Föreslagen�utdelning:�1:50�kronor�(1:00)
●� Kärnprimärkapitalrelation1):�12,2�procent�(11.7)�
●� ���Primärkapitalrelation1):�14,2�procent�(13.9)

�
1)�Basel�II,�utan�övergångsregler

De viktigaste händelserna under året: 

●� �I�juli�tecknade�SEB�en�överenskommelse�om�att�sälja�sin�
kontorsrörelse�i�Tyskland�till�Banco�Santander.�Den�långsik-
tiga�finansiella�påverkan�är�fördelaktig�för�SEB�och�avytt-
ringen�ger�SEB�möjlighet�att�koncentrera�sig�på�sina�styrke-
områden�i�Tyskland.�Försäljningen�avslutades�den�31�januari�
2011.

●� �SEB:s�verksamhet�i�de�baltiska�länderna�förbättrades�mar-
kant�under�året.�För�första�gången�sedan�2008�kunde�SEB�
redovisa�positiva�rörelseresultat�för�sin�verksamhet�i�Balti-
kum�för�tredje�och�fjärde�kvartalen.

●� �Det�nya�regelverket�Basel�III,�som�reglerar�kapital�och�likvidi-
tet�i�bankerna,�fastställdes�av�Baselkommittén�i�december�
2010.�Regelverket�träder�i�kraft�med�början�2013.

2010 i korthet

Jan�Erik�Back
Ekonomi-�och�finansdirektör
Telefon�+46�8�22�19�00
E-mail:�janerik.back@seb.se�

Ulf�Grunnesjö
Chef�för�Investor�Relations
Telefon�+46�8�763�85�01
E-mail:�ulf.grunnesjo@seb.se

Viveka�Hirdman-Ryrberg
Informationsdirektör
Telefon�+46�8�763�85�77
E-mail:�viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Malin�Schenkenberg�
Financial�Information�Officer
Telefon�+46�8�763�95�31
E-mail:�malin.schenkenberg@seb.se

Bokslutsmeddelande
Årsredovisningen�publiceras�på�Internet
Årsstämma

4�februari
28�februari
24�mars

Delårsrapport�januari–mars
Delårsrapport�januari�–�juni
Delårsrapport�januari�–�september

3�maj
14�juli
27�oktober

SEB:s finansiella  information finns på www.sebgroup.se
Finansiell information under 2011

Kontaktpersoner
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