
STYRELSENS MOTIVERADE YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 §  
AKTIEBOLAGSLAGEN 

 
Introduktion 
Styrelsen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”moderbolaget” eller ”SEB”) med organisationsnummer 
502032-9081 avger härmed följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av 
förslag om vinstutdelning om SEK 4,10 per aktie.  
 
Använda begrepp har samma betydelse som i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. 
 
Verksamhetens art, omfattning och risker 
SEB är moderbolag i en ledande nordisk bankkoncern. SEB:s verksamhet, risker i denna verksamhet och 
moderbolagets styrning, processer och mekanismer för att hantera dessa risker framgår av årsredovisningen 
för 2020.  
 
Inga betydande förändringar av verksamheten har genomförts sedan årsredovisningen för 2020 publicerades. 
 
Moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt 
SEB och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2020 framgår av årsredovisningen för 2020. 
Där framgår också vilka redovisningsprinciper som tillämpas för att värdera tillgångar och skulder. Inga 
väsentliga förändringar i redovisningsprinciper har skett under 2021.  
 
Till årsstämmans förfogande stod balanserade vinstmedel om 84 058 378 006 SEK, fond för verkligt värde   
om -480 020 354 SEK samt årets resultat om 14 613 907 924 SEK. Stämman förfogade således över ett fritt eget 
kapital om totalt 98 192 265 576 SEK.  
 
Moderbolagets eget kapital skulle ha varit 4 996 Mkr lägre om tillgångar och skulder inte värderats till verkligt 
värde enligt 4 kap 14 § i årsredovisningslagen. 
 
Med beaktande av tidigare utdelning till aktieägarna som beslutades vid årsstämman den 30 mars 2021 om 
8 996 104 388 SEK, kvarstår disponibla medel om  89 196 161 188 SEK från den fastställda balansräkningen för 
Skandinaviska Enskilda Banken AB för verksamhetsåret 2020. 
 
Den föreslagna vinstutdelningen uppgår till sammanlagt 8 996 104 388 SEK, vilket utgör 6,7 procent av bolagets 
eget kapital och 5,2 procent av koncernens eget kapital. Beslutar den extra bolagsstämman om den föreslagna 
utdelningen skulle moderbolagets soliditet minska från 5,6 procent till 5,2 procent och koncernens soliditet 
från 5,4 procent till 5,1 procent utifrån årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 med beaktande av tidigare 
utdelning som beslutades av årsstämman. 
 
Enligt SEB:s utdelningspolicy ska årlig utdelning per aktie vara runt 50 procent av vinst per aktie exklusive 
jämförelsestörande poster. Inför utdelningsförslaget har styrelsen beaktat det faktum att den föreslagna 
utdelningen, om 8 996 104 388 SEK, utgör 57,1 procent av koncernens nettoresultat för räkenskapsåret 2020.  
 
Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 
Det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens eget kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  
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