


Bolassstemma
Ordiriarie bolagsstdmnra h5lles orrsdagen den 24 april 1991

klockan 16.30 tA Stockhoimsmissan, Ah'sjc.

An:nilan
Aktie:igare som vill deitaga i bolagsstii:nman skall

drls r-ara intr:rd i del ar' \/drd-epapperscenfralen YPC AB NfC)

forda aktieboken senasi fredagen den 12-apri1 1991'

drls e;ra annrhlau i i l l  Juridiska Centralen t id bankens hur trd-

iontor, KungsuHigArdsg.rtan.S, 10b l0 Stockholm' teleforr

08-?63:r O0lenasifredagen.{en 19 'rpril i991 kl 13'00'

Aktie. ieare som har siua aktier forvaltarregistrer ' tde gL'nom

banks iotariatavdelning el ler enski ld fondhandlare maste for

, i f  aeu tait  at i  dei iaga i iolagsstamn'an beghra att t i l l f l i i l igt

i" i i i i "  i  akt icboken"iros vPe '  Aktiedgarcn miste urrderr i t ta

?o*altare., hirom i god tid fore den 12 april 1-991' Abserztera stt

li)niiiart ocksi gillt:i nktiei$art st1|il utnvtt jnr S-kntrditmtiskn
' 
h t sk i l rl a B n nkt t r i Ak t i$r rc t t I c I I r r'{k t i c i ga r'l c pn

Arenden
t-.- Aritta", som erll3l ltolngsordtrittgcit skali forekomma pA ordi

, ' tui i" lotuettt lmma", dir ibland fr inr lSggande av Arsredovis-

"inn"" o.f; revisionsberdttelsen, kctncernredovisningen och

kon"cernre' isionsberd ttelsen, besl u t i fri gorna om f aststa lletse

u" i"t"ft"tal"ingen cch balansr:ikningen samt koncernresul-

iatrdknineen och'koncerrrbalansrHkningen, ans\ arsfrihet. At sty-

."ir.i"a"ri.Ot"rna och dispositioner betilffande 'inst enligt den

iirlitafia^ balansrikniag^en samt val a' stvrelse och revlsorer.

2. Stvrelsens forslag tiil i;eshrf oll nirdriirg ntt httlngsordtrirrgerr

inne6dr.'rnd c, utoi'e! redaklionella indringat att best;imn-relser

om aktier ar. serie B bortiages- Nigon skiilnaci rnellan aktier av

serie B och aktier ar serie A skall erriigt bolagsordrtirgen inte

ldnere fbreligsa, sedan utdelning for ir 1990 har faststilits'

Aktlerna .rv ilric B komr:rer si snart erforderliga registrerings-

itgiirder vidiagiis ati betecknas aktier av serie A bundna.

Utdelning
Styrelsenlelreslir som avstdr:rningsdag ior utdeiningen tors-

dieen den 2 mai 1991. Beslutar bolags-tdmrnan eniigt fcrslag:t,

beiakrtas r,rtcielninqen ko:nma att uts;indas av VPC fredagen

deir 10 maj 1991. 
-

Stockholm i februari 1991

Styrelsen

Friga S-!-Banken!
Fore bolagsstamman inbjuder S-E-Sanken sira aktieAgare tiil

ett  inforr iat ionsmiite pa Stockholmsmdssa n.
Motet bortar X 14.00 bch avslutas 15.30, dA vi bjuder pi kalfe'

Mr:tet ledi av vice koncernchefen Rutger Barneko*" F6r att

svara pi frAgor fr in akt iehgarna har han hj5]p av foreiradare

ior bairkgrulpens ol ika teiksamlretsomriden'

Vrilkanna!

Definitioner
Plneerittsstnat qhql
ili"iu"&to i fiirhiilande till genomsalttlig baiansomslutning'

G enomsnitt li g bal a nsomsh ttn in g

Banken: balansomslutning i dagsmedeltal.
t*oo"", genomsnittet av i"n-ocii u tgiend e ba lan somsl uhr i ng- r I 

iusterat si att moderbanken ingir med sin balans-
'r:mslutning 

i dagsmedeltal'

lkit1t {rbilit et eft er s clnblon ska t t
nOruiiui"tuitut efier 30 pracent skatt i forhillande fill egeikapi-
tui, a"fit i"*t som ingAinde viirden av beskattat eget kapitai.
minus under 6ret utb?taid uidelning plus eventnelt nyelrussroll
pf,rt iO procent av samtliga obeskattadc reserver (inklusive vdr-

i".egf "ri"srLonto fcir obfgadoner/ rlnterisker) plus mi'oriie-
tens 

-andel 
av eget kaPitai.

Konsoliduingsgrad
il"rt"ttut ee?ikapital, obeskattade reservet overvdrde i obligati-
;;;; ;h #""rititsintressen i forhillande till balansornslutning-
"" "ia "tga"g"" av iret med tilliigg fol overvdrde i obligationer'

Vinst per sktie efter schablanskntt
no"fiit e*i.f"iive realisationsvinster dir.iderat med antalet stam-

Jtl"i "lA 6rets slut, dir resultal exklusive realisationsvinster
a"tlni"*t to* riirelseresultat plus extraordindra poster exklusive

realisationsvinster minus 30 piocent skait minus-minoritetens
u"a"ii" t"t..tlatet plus resultatandelar i inlressebolag utover

erhillen uldelning.

Vinst uer sktie e{ter fttll skatt
Sam::na definition scrn ovan med undantag av atl iret:

skattekr:shrad beriknas som sunman av betald skatt och 30 pra-

cent av samtliga bokslutsdispcsitioner.

Iusternl cct't knpilnl I Tter nklie'Srrr-u*un"nr, 
b'eskattat eget kapital. 70 procent-av obeskattade

reserver samt 70 procen-t av obligahonsportfoljens civen'5rde
dividerat med antalet starnaktier vid 6rets slut.

lusterat tget koqitsl 11 per aktie
3u,n.un'ou iusierat eget kapital I samt oven'arde i fastigheter

e{ter 30 proci:nt schabl"onskitt dividerat med antalet siamakhier

vid irets siut.

Prirxiirknl:ital
Banksnrppens primdra kapital i forhAllande till den riskv;igda

volvfi en' i^och ., tot-t{ot balinsr;ikningen. Det primira kapitalei

besidr av detbeskaitade egna kapitalet samt 70 procent ar obe-

skattade reservet overvdrdet i obligationsportfolien och tiverav-

skrivninsar pA leasingobiekt. Minoritetens andel av eget kapital

liiggs hll"och goodrvil-i dias ifrAn denna summa.

lorekomrnande sifferuppgifter inom Parentes avser 1989, om hte

annat sdss. Procer:ttal ivsEende S-E-Bhnksgruppens, bankens och

dess doft"erboiags rorelse ar baserade pa icke ar"rundat sifferun-

derlag. Procentilella fordndringar avser iiimforelser med 1989, om

inte annat sdgs.

Ekonomisk infonnation Jrin S-E-3anke:: 1991

Br:kslutsmeddela:rde 19 februari
Aisredovisning Borjan av aPrii
Bolassstimma- 24 aPril
Deliisrapport ian-aPril 19 [ry .
DelSrsrapPort jan-aug l /oKtoDer

Redovisningar och raPPorfer kan bestlllas frdn

i;l;;;;;"1;'delniigen, S-E lanken, 1106 40 stockholm
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L990 i sarnmandrag

Nycketrtal ftir S-E-BanksgruPPen"

1986 1987 1988 1989 1990

Rcirelseresultat, Mkr
Riirelseresultat fore forluster, Mkr

Balansomslutnin& miljarder kronor

Riintabilitet, %
30% skatt
50% skatt

Konsolideringsgrad, %
Primiirkapitalrelation, %
Intdkter/kostnader
Vinst per aktie, kr

30% skatt
50% skatt

Utdelning Per A-aktie, kr

4064 4042
4589 4300

19L 234

25.9 21".0
7.6 7.8

2.24 1..96

7.46 7.80
1.80 213

23.5 1.8.2 11.8
21,.2
7.9 6.8 6.1.

7.3 6.0
1,.99 1.85 1..74

12.61. 11..56 7.67
9.00
2.55 3.00 3.30

4669
5 080

289

4 444
5 005

366

3312
5 433

453

* F6r definitioner se omslagets insida

R esuntahrtveckning i sammandrag

S-E-BanksgruPPen

Fciriind-
Mkr  tug '%

S-E-Banken

F<irind-
Mkr rng,To

Rdntenetto
Provisioner, avgifter och agio

8 054
3317
1.389

+ 2 2
+ 1 8

n

6 055
2678

601

+ 1 8
+ 1 0
- 1,6

Ovriga intiikter
n,2760 + L l I 334 + t r 3

Sumlna int?ikter

Personalkostnader
Ovriga kostnader
Avskrivningar

3 551
3302

474

+ 2 2
+ 2 5
+ 3 7

2576
2289

244

+ 1 5
+ 2 4
+ 2 4

7 327 + ztL 5109 + L 9
Summa kostnader

Kreditforluster *)

Liinderriskreservering
Siirskild f orlustriskreservering

1.427
200
500

+156 1.125
186
350

+152

3 3\2 - 2 5 2564 - 2 7
ltdrelserestrltat
*) Inklusive orealiserade kursf<irluster

Fdrstrag titrtr utdelning

SWrelsen foreslAr att utdelningen till aktieiigarna hojs med" -r - --- -- 
99 Mkr till 881 Mkrbch utbetalas med

3.30 Per A-aktie
4.80 Per B-aktie
3.30 Per C-aktie

Fakta om S-E-Banksaktien finns p&sidanZ2'



Viktiga hlindelser och beslut 1990

S-E-Banken forvdrvade utestdende aktier i Scandinavian Bank Group
plc (SBG), London, for 155 miljoner pund. SBG samordnades med

S-E-Bankens ovriga verksamheter i London.
Genom kopet blev banken ocksa majoritetsdgare i

Banque Scandinave en Suisse, Genbve.

Under Aret bildades ett bolag for s k unit linked-forsdkringar,
Aktiv Forsdkring. Forsiiljningen av de nya fondforsdkringarna

startade i december.

S-E-Banken f<jrvdrvade en option att kopa 28 procent av aktierna
i forsdkringsbolaget Skandia fior 4.7 miljarder kronor.

Aktiekopet forutsdtter en lagiindring.

Riksdagen - och S-E-Bankens bolagsstdmma -
gav klartecken for utldndskt dgande i S-E-Banken och C-aktien
gjordes om till fri aktie. Lagdndringen innebar ockse att banken

kunde genomfora den sedan liinge planerade riktade emissionen till
de ovriga bankerna i Scandinavian Banking Partners (SBP).

S-E-Banken oppnade representantkontor i Bangkok samt, i samarbete
med ovriga SBP-banker, i Berlin, Warszawa,Prag och Budapest.

I borjan av 1991. oppnade S-E-Banken ockse filial i Paris.

Det kollektiva ledarskapet upphorde
och koncernchefen Bo C E Ramfors blev ensam ansvarig

infor styrelsen med Rutger Barnekow som stalforetrddare.
Omorganisationen innebar vidare att den geografiska indelningen

- i Stockholms-, Goteborgs- och Malmo-grupperna
samt SEB International - kompletterades med en indelning

i tvA funktionella ansvarsomrAden, Commercial Banking och
Merchant Banking, samt en ny funktion fcir bankens egen finans-

f cirvaltning, Treasury.

Under hcisten startades ett omfattande
kostnadssiinkningsprogram med syfte att minska den totala

kostnadsmassan med 500 Mkr pd 18 mdnader.



Curt C Olsson

L990 - ett 6,r av oaatvfi[vningar

Y

I min inledning till fjoldrets forvalt-
Iningsberiittelse forutsAgs att 90-
talets fbrsta 6r inte skulle 6luda pd
lika glmnsamma yttre fclrrutsdttningar
somiiutet av 80-ialet. Samtidigt kun-
de konstateras att redan pA troskeln
till det nya decenniet fcirdndringens
vind blAste hArdare dn vad man kun-
nat forutse. Nu - ett 6r senare - iir det
uppenbart att denna beskrivning var
tilltagen i underkant. Decenniets fcir-
sta 6r"bjod pd omviilvande fordnd-
ringar - positiva och negativa - bdde
intirnatibnellt och i Sveiige. Det kli-
mat som vi banker har att arbeta i
blev ocks6 markant kdrvare under
7990.

Stora vdrldspotritiska fiiriindringar
PA den politiska vdrldsarenan iigde
omvdlvningarna rum i ett tempo som
ingen hade kunnat ana. Detta g?illde
intre minst de positiva krafter som
resulterade i Tysklands enande,
marknadsekonomins landvinningar i
Osteuropa och de fortsatta framsleg
som samarbetet inom EG kunde re-
dovisa. Den framtidstro och opti-
mism som dessa fordndringar forde
med sig kom dessvdrre senare under
Aret atfoverskuggas av en tilltagande

oro och pessimism till foljd av Iraks
invasion av Kuwait. Tonarten svdng-
de snabbt frAn dur till moll, och dret
avslutades i skuggan av ett alltmer
hotfulit krigsmoln dver Mellanostern.
Niir detta skrives iir kriget i hog grad
en realitet samtidigt som de politiska
och ekonomiska problemen i Sovjet-
unionen tagit sig skrdmmande ut-
tryck.

Nyorientering i svensk politik
Aven i Sverige fick vi under det
gdngna Aret uppleva fordndringens
vindar i nolitiken. En okande insikt
om att bilansproblemen i ekonomin
inte skulle kunna lcisas inom den
traditionella svenska modellen fram-
kallade inte bara en regeringskris i
borian av Aret utan sA smAningom
ock'sA en nyorientering i politiken.
Det mest p6tagliga och gliidjande ut-
trycket for detta var regeringens stiill-
ningstagande for ett svenskt medlem-
skap i EG, men iiven pA andra omrA-
den kunde nya signaler mdrkas. Det
marknadsekonomiska inslaget i poli-
tiken tilltog och en vlilbehovlig om-
provning av den offentliga sektorn
inleddesl Det tidi gare ov6rordnade
mAlet om full sysselsiittning tonades
ned och i stiillet prioriterades infla-
tionsbek2impninlen for att hejda ur-



holkningen av den svenska konkur-
renskraiten. Skattereformen roddes i
hamn, vilket ocksA bor ses som ett

steg i riitt riktning. Det grundldggan-
de problemet, dvs det inte minst i
iiimforelse med omvdrlden onormalt
irosa skattetrycket, Aterstir dock att
losi. Vidare kvarstAr en betydande
ovisshet om den framtida energipoli-
tiken, vilket bidrar till att hdmma in-
dustrins investeringsvilja. Forhopp-
ningsvis kan de fortsatta diskussio-
neria i denna frdga ske med nAgot
mindre lista positioner dn tidigare.

Ftirsvagad konjunktur och vdxande
balansproblem
Pd det ekonomiska omr6det intriiffa-
de under 1990 en p6taglig forsdmring
bAde i omvdrlden och i Sverige. I fle-
ra av de ledande industrilhnderna
var en gradvis avmattning vdntad
efter de senaste Arens hogkonjunktur.
Nedgdngen under senare delen av
Aret 6lev dock kraftigare dn berdknat,
friimst som en folid av Mellanostern-
krisen och det stigande oljepris som
blev foliden av denna.

Samtid igt som vdrldskonjunkturen
frirsvagad6s blev balansproblemen i
den svenska ekonomin allt mer
uppenbara. Effekterna av de tidigare
devalveringarna ebbade ut och den
snabba inhemska kostnadsutveck-
lingen tiirde i allt hogre grad pd kon-
kuirenskraften. Foliden blev vdxand e
bytesbalansunderskott, en svagare
krona och tidvis betydande valuta-
utfloden som bekiimpades med hojda
rdntor. De forsdmrade exportutsikter-
na, det hoga riinteliiget, snabba kost-
nadshojningar och en fortsatt osdker-
het om'effekterna av skattereformen
samverkade till en pdtaglig diimp-
ning av den ekonomiska aktiviteten
undier senare delen av 1990. Till detta
kom i slutet av oktober regeringens
krispaket som kylde av ekonomin
ytterligare.

Turbulens pi f inansmarknaderna
Pi de finansiella marknaderna i vdrl-
den blev Aterverkningarna av Mel-
lancisternkrisen stora. Rdntorna gick
upp, aktiekurser och fastighetspriser
si-ohk, foretagens vinsbutveckling for-
svagades och mdnga banker runtom i
varl-den fick bekymmer med snabbt
vdxande kreditf6rluster.

Aven i Sverige rAdde turbulens PA
finansmarknaderna. Det hoga rdnte-
lSget orsakade likviditetsproblem for
mEnga hogbelAnade kreditta gare,
samt"idigt iom de sjunkande aktie-
och fastighetspriserna urholkade be-
lSningsvE rdena och forsZimrade moj-
ligheterna att ta upp nya ldn. Hdrdast
diabbades ett antal icke bankanknut-
na finansbolag med hogt risktagande
i sina ldneengagemang. Denna s k
finansbolagskris fick iterverkningar
pA hela marknaden.- 

Bankerna har givetvis ocksA fdtt
kdnna av det i minga avseenden for-
sdmrade affiirsklimatet. Koniunktur-
avmattningen och det hoga riinte-
ldget har lett till ett snabbt vdxande
anlal konkurser och forluster for kre-
ditgivarna. Vidare har den rikade
osd-kerheten in fcir fra m tiden medftirt
en allmdn forsiktighet hos bAde fore-
tag och hushAll, och beniigenheten att
l6na har avtagit. Till detta har ocks|,/

Till gliidjeiimnena hcir den stora
lolalitet som vAra medarbetare har vi-
sat infc!,r de besparingsAtgdrder som
vidtagits. Det iir ofrdnkomligt att
6tsdrder av detta slag drabbar vissa
mEr iin andra och daifor kan uppfat-
tas som oriittmiitiga, men lojaliteten
har overlag varit stor och anpass-
ningsformdgan beundransviird. Vi
kan ocksA gliidja oss At att bankgrup-
pen har en stark kapitalbas som mer
in viil uppfyller de skiirpta kapital-
krav som infordes 1990. Med denna
kapitalstyrka och en trimmad organi-
sation stAr bankgruppen viil rustad
att mcita de kiirva tider som stundar.

Stockholm i februari 1991

skattereformen bidragit genom den
Curt G Olsson
Sty r elsens or df tir ande

skiirpta avdragsbegrdnsningen och
sdnkta skattesatser.

Kdrvare bankklimat men
S-E-Banksgruppen vil rustad
Den morka bild som sedan i hostas
prdglat den svenska ekonomin i all-
inannet och finansmarknaderna i
synnerhet kommer vi sannolikt att fA
leva med en tid framover. Dock skall
man inte glomma de liuspunkter som
dndA finnE i denna bila. Til l  dessa hdr
den nvorientering som vi har sett
ptov i6 i den sveiska Europapoliti-
ken och den okade realismen i bud-
getpolitiken. Grundelementen i det
nya skattesystemet inger ocks6 for-
hbppningai om en friskare ekonomi,
diii 

-sparande 
och investeringar tilldts

spela-huvudrollen och ddr osund
sbekulation och lAnefinansierad kon-
sumtion fdr allt mindre svdngrum.

Fcir vAr egen bankgrupp innebar
det gingna Aret bAde sorge- och gliid-
jedmnen. Till sorgeiimnena hcir givet-
vis de kreditforluster som vi drabba-
des av i finansbolagskrisens kol-
vatten men ocksA den alltfor snabba
kostnadscikningen i bankgruppen.
For att bromsa kostnadsutvecklingen
inleddes ett kraftfullt dtgiirdspro-
gram, vilket gcir att vi trots den hoga
i-nflationstakten i Sverige ser framti-
den an med tillforsikt.



tso C E Ramfors

Radikal kur mot kostnader

.r
I Angt in pA 1990 fydde det mesta
L-rpA att S-E-Banksgruppens 6rs-
resuftat skulle hamna kring 5 miljar-
der eller ddrc!,ver - trots de dystra ut-
sikterna fcir svensk ekonomi och vAra
eena alltfor hoga kostnader."Att 

det inte 6lev sA berodde forst
och frdmst pd att vdra kreditforluster
blev mvcket storre dn vid riiknat med
- baaeiitl foljd av finansbolagskrisen
och som en effekt av den ovdntat
snabba koniunkturnedgdngen.

For att mbtverka framtida kredit-
fcirluster och samtidigt pA ett tidigt
stadium hiiilpa kund6rria att undvika
finansiella pioblem skiirptes uppfolj-
ningen av krediter ytterligare. Under
borian av 7997 kommer vi ocksA att
inf6ra en tydligare kreditpolitik och
inrdtta en iential funktion for kredit-
frAgor i bankgruppen.

Omfattande kostnadsjakt
Aven kostnaderna fortsatte att stiga
snabbare 6n vdntat, bl a till fotjd av
avtalet i samband med bankkonflik-
ten i februari, som okade Personal-
kostnaderna med 13 Procent, och om-
struktureringen av verksamheten i
London efter forvdrvet av Scandina-
vian Bank Group.

For att bryta den alltfor snabba
kostnadscikningen var vi tvungna att
ta till en ganska radikal kur. Under
hosten diog vi diirfor igdng ett omfat-
tande progiam med sYfte att minska
kostnadsriassan med-500 Mkr Pd 18
mAnader. Till de viktigare inslagen i
programmet horde en hdrdbantning
iv cintrala staber och administrativa
enheter samt ett erbjudande om fcir-
tidspension for alla fodda 1933 eller
tidifrare. En majoritet av de 500 beror-
da fredarbetarna accepterade erbju-
dandet.

Fortsatt avreglering octt
intemationaliseling
Forutom de akuta Problemen med
okade kreditforluster och hoga kost-
nader stAr vi infor en for svenska
banker helt ny verklighet. Den av-
reglering och internationalisering som
pdboriaiies under slutet av 1980-talet
iortsiitter och forstiirks under 1990-ta-
let. Fortsatt branschglidning mellan
bank- och forsiikringsverksamhet, en
snabb utveckling pA det tekniska om-
rAdet samt nya och skiirpta krav frAn
kunderna bidrar ocks6 tilt en hArdare
konkurrens, bide i Sverige och utom-
lands.

Hur stdr dd S-E-BanksgruPPen
rustad for att mota detta? Jo, vi dr en
stor, vinstrik bank med stark finan-
siell stiillning och stora, ibland domi-
nerande, maiknadsandelar Pd de
flesta omrAden och en god kund-
struktur.

Den traditionella svenska bank-
marknaden, diir forsiiljningskanalen
friimst bestdr av vArt kontorsniit, dr
och forblir for overskAdlig tid basen
for vAr verksamhet. Men eftersom
S-E-Banken redan har mycket hoga
marknadsandelar pA hemmaplan och
vi dessutom gdr mot en period av
okat sparande och diimpad utlA-
ningstakt finns vAra mojligheter att
vdxa frdmst utanfcir Sveriges grdnser.
Den overgripande strategin kan diir-
med enkelt uttryckt sammanfattas
med att vi skall stiirka v6ra positioner
i Sverige och expandera i vdl definie-
rade nischer i Europa.

Anpassat utbud pi privat-
marknaden
S-E-Banksgruppen har ungefiir 1.5
miljoner privatkunder och strategin
harsedan flera 6r varit inriktad pA att
anpassa tiiinsteutbudet och service-
nivdn till-deras skiftande behov. En
av hcirnstenarna dr att enkla transak-
tioner i storsta mojliga utstriickning
skall ske genom sjiilvbetjiining. For
kunderna medfor detta exemPelvis
att de bekviimt och billigt kan skota
sina betalningar hemifrAn. Och for
banken innebdr det en viktig mojlig-
het att pressa kostnaderna for den
olonsamma hanteringen av transak-
tionsdrenden.

Genom satsningen pA sjiilvbetjii-
ning och automatisering har vi kun-
natTrieora resurser for kvalificerad
ekonoirisk rAdgivning och formo-
genhetsforvaltn-ing. Ungefiir hdlften
av alla hoginkomsttagare i Sverige 2ir
kunder i S-E-Banken och vdr strategi
gdr ut pA att koncentrera vAra sats-
iingar-ytterligare pA denna kund-
gruPP.

En av Europas stiirsta fondfdrvaltare
Under forra Aret samlade vi diirfor all
fond- och kapitalforvattning i Enskii-
da Kapitalfoivaltning (Sverige) och
Enskilda Asset Management (Lon-
don). Genom forvdrv6t av Scandina-
vian Bank Group sommaren 1990
blev vi ocksd majoritetsiigare i den-
fram gdngsrika fSrmogen-hetsf orval-
tareriBaique Scandin-ave en Suisse
GSS) i Genbve. BSS' verksamhet har
samordnats med vAr Privatmark-
nadsbank i Luxembuig och med
Enskilda Asset Management och av-
sikten dr att utoka vdia private ban-
king-aktiviteter i kontinentaleuropa
under namnet Banque Scandinave.

Vid drsskiftet forvaltade och forva-
rade S-E-Banksgruppen formogenhe-



ter pd tiver 300 miljarder kronor,
varav cirka 30 miliarder i fonder' Det
gor oss till en av Europas storsta
fondfcirvaltare. En dominerande del
av frirmcigenheterna utgclrrs fortfaran-
de av svensk valuta och svenska vdr-
depapper. Men ambitionen dr att vi
skall minska denna andel till formAn
fij,r en mer internationell inriktning
och bli en av Europas riktigt stora
formogenhetsf orvaltare.

Stora synergier i afflir med Skandia
S-E-Bankens option att forviirva 28
procent av Skandia skall ocksd ses
mot bakgrund av vdr satsning pA pri-
vatmarknaden. Under 1980-talet har
nysparandet i Sverige frdmst kanali-
serats till livfcirsdkringar, aktier och
fonder, vilket lett till att banksparan-
dets andel av hushAllens sparande
siunkit. Samtidigt har Skandia och
andra forsiikringsbolag under senare
dr i okad omfattning borjat siilja olika
slags finansiella tjdnster.

Vi a ver sida har ett omfattande
kontorsndt, ddr vi siiljer fonder och
aktier - men hittills i mycket ringa
omfattning livf orsiikringsprodukter.
Under foria dret tog vi emellertid ett
viktigt steg in pd detta omrAde ge-
nom"att bild a fond forsiikringsbola get
Aktiv Forsiikring, som fick en mycket
sod start." 

Vi i S-E-Banken ser stora synergi-
effekter i ett samgiende med Skandia
bdde niir det giiller sparande, inte
minst i frAga om forsiiljning och dis-
tribution, och inom kapitalforvalt-
ning sAviil i Sverige som Europa.

6kad slatvbetjlining fiir mindre och
medelstora fiiretag
Precis som pd privatmarknaden finns
bland de mindre och medelstora fcire-
tagen en skillnad i beteende som in-
nebdr att vissa tjdnster och segment
dr lcinsamma medan andra gdr med
fcirlust. Diirfor genomfcir vi nu en ny
strategi, snarlik den som gdller for
privat"marknaden, fcir miidre och
medelstora foretag, ddr S-E-Banken
har cirka 80 000 kunder.

Genom attbygga ut och komPlette-
ra bankens automatiska eller datori-
serade foretagsinriktade informa-
tions- och betalningstjdnster kan stcir-
re kraft dgnas At kundernas mer kva-
lificerade behov. Strategin bygger
ocksi pA att vi i forsta hand skall vAr-
da och beh6lla befintliga kunder, inte
att nddviindigtvis utoka antalet.

Nlirhet till storfiiretagens
penningfliiden
NAr det gdller storf<iretagen har S-E-
Banksgruppen en unik position med
marknadsandelar pA mellan 20 och
80 procent inom olika produktomri-
den. Bankens marginaler pA olika
tj2inster inom storforetagssektorn va-
rierar kraftigt - frAn i det ndrmaste
obefintliga till mycket goda. Allra
bdst iir det att sitta ndra kundernas
penninefldden och skota deras cash
it u.tugS*"ttt, ddrfor att det i sin tur
leder [ill mAnga andra affdrer och
diirmed god lonsamhet. Tack vare
vdr avancerade teknologi dr forutsiitt-
ningarna goda fcir att vi skall lyckas
med detta"- men fortfarande Aierstdr
en hel del utvecklingsarbete.

I bankens strategi fcir foretagssek-
torn ingir ocksA att vi skall folja de
svenska kunderna utomlands och be-
tjiina deras dotterbolag pA plats runt
om i vdrlden. VArt internationella
ndtverk, som frimst iir inriktat pA tra-
ditionella banktjiinster typ betalning-
ar och krediter, spdnner frAn New
York i vdster titl Singapore och Syd-
ney i cister. Till detta kommer det hu-
vudsakligen nordiskt inriktade sam-
arbetet inom Scandinavian Banking
Partners, dZir jag har en vision om ett
samgAende i framtiden.

Investment banking i Europa
S-E-Bankens starka st?illning pA stor-
foretagssidan dr en viktig frirklaring
till att S-E-Banken vuxit sig sA stark
inom aktiehandel och corporate fi-
nance i Europa. Niir de svenska fcire-
tagen boriade scika sig ut pd de euro-
pelska riskkapi talma iknaderna kring
1983-84 fanns det nycippnade Enskil-
da Securities pi plats, redo att assis-
tera vdra svenska kundforetag.

Pd senare 6r har dock beroendet av
Sverige och svenska affdrer minskat.
Enskilda - med verksamhet i Stock-
holm, London, Paris, Frankfurt och
Hamburg - ?ir i dag en av de ledande
investment bankerna i Europa med
hciga andelar av den internationella
handeln i bl a franska och tyska
aktier och omfattande verksamhet
inom t ex fusioner och fdrvdrv utan
svenska inslag.

Vi har noga definierat vAr verk-
samhet inom sdvdl investment ban-
king som fond- och formogenhetsfor-
valtning. Vi har en fin kundbas i
Europa och dr mvcket mAlinriktade -
och h'ittills har vilyckats ganska bra.

Omorganisation
Den fortsatta avregleringen och inter-
nationaliseringen i kombination med
hArdnande konkurrens och dAliga ti-
der stdller naturligtvis okade krav pA
kvalitet, flexibilitet, produktutveck-
ling och, inte minst, kostnadseffekti-
vitet.

Ett siitt att Astadkomma detta var
att infora en ny organisation, diir det
kollektiva ledarskapet ersattes av en
verkstiillande direktor med ansvar
infor styrelsen - precis som i andra
foretag. Omorganisationen innebar
ocksd foljande:
o Den befintliga geografiska organi-
sationen, d v s Stockholms-, Grite-
borgs- och Malmo-grupperna samt
SEts International, kompletterades
med en indelning i tvA funktionella
ansvarsomrAden - Commercial
Banking och Merchant Banking.
Commercial Banking ansvarar fcir
produktutveckling och rationell pro-
duktion av tiinster som huvudsak-
ligen konkuirerar pi den svenska
marknaden. Merchant Banking om-
fattar produkter och tjdnster som
frlimst dr utsatta for internationell
konkurrens.
. Cheferna for de tre centralkontoren
och SEB International fick utokat
kund- och kreditansvar fcir bank-
gruppens totala verksamhet inom
sina respektive geografiska omrdden.
o En nv enhet, Treasurv, bildades ftir
att ta hand om gruppens egen uppli-
ning, likviditetshantering samt valu-
ta- och rdnterisker pA biista och mest
effektiva siitt.

Nyordningen har naturligtvis - tiil-
sammans med kostnadsiakten - lett
till en betydande, och pi sina hdll
smdrtsam, omstiillningsprocess bland
vAra medarbetare. I dag, nAr den nya
organisationen borjat ta form, dr det
iindi min uppfattning att entusias-
men od de flesta hAll iir stor infor de
mojligheter som fcirdndringarna fcir
med sig. ]ag vill rikta ett varmt tack
till alla medarbetare i hela bankgrup-
pen for ett fint jobb under ett besvdr-
ligt 1990.

E Ra-mfors
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S-E-B anksgrupp enxs nfitverk
S-E-Bankgruppens stora geografiska
spridning och breda kontaktytor dr
eh stvrkefaktor av mycket stor strate-
gisk betydelse." 

Det svenska ndtverket omfattar
centralkontoren i Stockholm, Gote-
borg och Malmo med sina respektive
kontorsrorelser och de svenska dot-
terbolagen. Kontorens kundansvar
omfattar frdmst privatpersoner samt
mindre och medelstora foretag. Men
dven storforetagskunder och den
offentliga sektorn betjiinas i stor om-
fattning av kontorsrorelsen.

Det utldndska ndtverket for tradi-
tionella foretagsinriktade tjiinster
bestdr av sex filialer, fem dotterban-
ker och tretton egna representant-
kontor. Ansvaret for det internatio-
nella ndtverket ligger hos SEB Inter-
national i Stockholm, som ocksd
svarar fcir servicen gentemot de stora
exportfciretagen i Sverige.

Aktiehand"el och corforate finance-
verksamhet liksom fond- och formo-
eenhetsforvaltning bedrivs inom En-
Irutau med en rad"enheter och banker
i Sverige och utomlands.

F,iirlindringar i det svenska
ndtverket
Under Aret oppnades ett nytt kontor,
i Markaryd. Sex storstadskontor i
Stockholm och Goteborg lades ned.
Vid utgdngen av 1990 hade banken
samminlaEt 340 kontor med cirka
4 700 medirbetare.

Dotterbolag et F inansSknndic AB
dverliit vid Arsskiftet sin verksamhet
inom kort och konsumentkrediter till
S-E-Banken, diir den ing6r i den nya
divisionen SEB Kort. FinansSkandic,
som ocksA s61t sin stock av utestden-
de fastighetskrediter till Soensk
Fastishetskredit AB, iir diirmed helt in-
riktal pA foretagsmarknaden.

I boiian av 1990 overfordes verk-
samheten inom Aktia Placering AB till
en nybildad enhet, Enskilda Kapital-
forvaltning, och till bankens vdrde-
pappersrcirelse. Finansb olaget Aktia
bticering Fondfinans AB fanis dock
kvar som enskilt bolag under hela
7990.Iborjan av7991 flyttades an-
svaret for Fondfinans' kunder och
krediter civer pd viirdepappersrcirel-
sen i banken.

Fdrdndringar i det utniindska
nitverket
Under sommaren forvdrvade S-E-
Banken samtliga utestAende aktier i

I

Scandinaaian Bank Group plc (SBG) i
London for 155 miljoner pund. Siilja-
re var de ovriga deldgarna i Scandi-
navian Banking Partners.

Samordningen av S-E-Bankens ak-
tiviteter i London - d v s SBG, ban-
kens filial och Enskilda Securities -
ledde under 6ret till att vissa delar av
SBGs verksamhet lades ned och att
personalstyrkan minskade med 250
personer. SBGs aktiviteter inom cor-
porate finance flyttades civer till En-
irctaa Securities. INew York och
Hongftong civertogs SBGs verksamhe-
ter av S-E-Banken pA respektive or-
ter. Efter Arsskiftet overfordes reste-
rande verksamhet till S-E-Bankens
filial i London. Ddrmed upphor SBC
som sjdlvstiindig bank.

Genom forvdrvet av SBG blev
S-E-Banken ocks6 majoritetsdgare
(78 procent) iBanque Scandinsae en
Suiise GSI i Gendve. BSS' verksam-
het samordnades under Aret med En-
skilda Asset Management i London
och med Banque Scandinave d Lux-
embourg (f d SEB Investment Mana-
gement Skandinaviska Enskilda Ban-
ken SA).

Kopet av SBG ledde ocksA till att
S-E-Banken blev dgare t111. Scandina-
uian Pacific Limited (SPL) i Sydney.
SPLs verksamhet skall i fortsiittning-
en koncentreras pA de cirka 150 dot-
terbolag till nordiska foretag som
finns i Australien"

Vid Arsskiftet forv;irvade S-E-Ban-
ken Den norske Banks 20-procentiga
andel i D eutsch- Sknndinaaische B ank

Med sin geografiska niirhet tiilkunden och
sin lokala mailoudskiinnedom spelar bankens
kontorsniit - hiir representerat aa kontoret i
Sandared utanfc)r Bords - en strategiskt
mycket aiktig roll.

AG (DSB), som ddrmed 6ter blev en
heliigd dotterbank till S-E-Banken.
Samarbetet mellan DSB och Den nor-
ske Bank fortsdtter dock.

Ny {iliatr i lParis
I borjan av 7997 oppnade S-E-Banken
sltt sjatte filialkontor - i Paris. Tidigare
IAg ansvaret for den franska markna-
den pA Sknndinaaiskn Enskilda Banken
(Luxembourg) S.A, som i fortsZittning-
en skall koncentrera sig pd Benelux
och Italien.

I Svdostasien, ddr S-E-Banken re-
dan har dotterbank och filial i Singa-
pore, forstarktes ndrvaron med eti
r ep r es ent antkont or i B an gkok.

Ststr-sannarbete i 6st
Under hosten oppnade S-E-Banken
representantkontor i tre osteuropeis-
ka huvudstiider - Warszawa,Prag
och Budapest - samt i Berlin. Etable-
ringen skedde i samarbete med dvri-
ga banker i Scandinavian Banking
Partners (SBP), d v s Den norske
Bank. Unibank och Union Bank of
Finland. SBP-bankerna var de fdrsta
nordiska bankerna med egna repre-
sentantkontor i denna del av Europa.



Commercial Banking

Commercial Banking ornfattar de tradi-
tionella b ankti rinst er som tillhandahdlls
genom S-E-Bankens 340 bankkontor och
7e saenska dotterbolngen samt delar aa
det utlrindsks niita erket. Commer cial
Banking indelas i fem huuudomrdden:

'Sparande
o Krediter
o Betalningar
o Kort
. F drm(i genhetsf dra altnin g

Sparande

Omrddet omfattsr bqnkens hela inld-
ningssorilmbnt och alternatiaa sparfor-
mei, t ex priaatobligationer.

Det kraftiga inflodet av kapital frAn
utlandet rinder 1990 spiidde pA likvi-
diteten i banksystemet, vilket ledde
till att bankernhs inlAning i svenska
kronor okade med 10.2 procent. S-E-
Banken okade sin andel bAde totalt
och pd de olika delmarknaderna med
undinta g for storforetagsmarknaden.
Under tg8g hade banken en rekord-
hoe andel av inliningen frdn de stora
for"eta gen. Arets miniknin g innebiir
diirme-d endast en AtergAng till tidiga-
re Ars nivd,.

S-E-Bankens marknadsandelar Pi
den svenska bankmarknaden
Genomsnitt av kvartalsslut; for 1990 ingd,r
endast tre kvartal

1990

Inlining frAn
allmiinheten
hushAll

76.6
I Z . J

16.2
12.2

'rA tr,

34.7

mindre och medel-
stora fdretag* 24.9
storre fciretag 30.6

* Med mindre dn 200 anstiillda

Kraftigt iikad kroninlining
S-E-Bankens inlAning i svenska kro-
nor okade med 13 procent i medeltal
att jiimfora med 7 procent 1989. Hus-
hAlisinlAningen utvecklades nAgot
svagare dn fciregAende Ar och steg
tn"i 6 procent jXmfort med 8 proient
7989.

Inliningen i S-E-Banken 1990

Miljarder
kronor Procent

Fordndring i
medeltal

TotaIt
Ddrav:

svenska kronor
valutor

+ 8.4

+ 8.8
- 0.4

+ 9

+13
a

De senaste tio Aren har banksparan-
dets andel siunkit till formAn for spa-
rande i akti6r, fonder och livforsZik-
ringar. Med det nya skattesystemet
haid ock riin tebdri nde spariormer
blivit mer attraktiva. I den hArdnande
konkurrensen om det viktiga sParan-
det iir det nodviindigt att ha ett ti[-
talande sortiment av sAvdl traditio-
nella som nya sparformer.

S-E-Bankens ut- och inlAning
fordelad pA kundgrupper 1 990

Genomsnittssaldo

Inlaning

Stora Joretag
qlo (12V.)

N.4indre och
medelstora
'fdretag, 23o/o
(21y.)

Stora foretag
9V" (14V.)

Ovrigt
23Vo \2oyd

(1 989 ars siffror inom Parantes)



Commercial Banking

For att gynna ett lAngsiktigt bank-
sparande"har nAgra avbankens kon-
ton, bl a Kapital[onto och Aktieiigar-
konto, extra hog riinta. Hogforrdntan-
de konton stAr for en stor andel av
S-E-Bankens totala inlAning, vilket
ledde till att bankens genomsnittliga
inlAningsriinta under 1990 var hogre
dn fcir svenska banker sammantagna.

Itlintebdrande obtrigationer frin SIFK
For att erbiuda ett alternativ till bAde
aktier och iraditionellt banksparande
eick dotterbolaget Svensk Fastighets-
[redit under 6ret ut med tre nya obli-
gationslAn, som riktade sig iiven till

privatpersoner och sAldes via ban-
i<ens liontorsndt. De nya bostads-
obligationerna har en iiigsta valor pA
1 000 kronor, en loptid pA tvA respek-
tive fem Ar och en fast riinta Pd
14.5-15.0 procent.

Krediter

Detta omrdde omfattar alla sorts krediter
inklusia e b ankens och Sa ensk F asti ghets-
kredits fastighetsldn samt de finansie'
ringstiiinstir, typ leasing och t'actoring,
som tillhandahdlls art dot t erbolaget
FinansSkandic.

Kontoret p,i liigersro utant'dr Malmd betjiinar
ett kr editkr riaande, expanderande niiringslia t
n iirli g gande industr iomr d d en.

Bankernas nettoutlAning i svenska
kronor fortsatte att diimpas under
1990. Okningen stannade vid 4.0 pro-
cent att jiimfora med 10.3 procent
foregAende Ar. Samtidigt fortsatte
utlAningen i utliindsk valuta att oka
kraftigt, +37 procent, till foljd av det
hoga ivenskd riinteldget. For hushdl-
lerivar skillnad en 2ininer markant.
UtlAningen i svenska kronor till pri-
vatpersdner minskade med 2.1 pro-
cerrt medan utlAningen i utliindsk va-
luta till hushAllen fcirdubblades, om
dn frAn en lAg niv6. S-E-Banken lycka-
des trots den hdrdnande konkurren-
sen slA vakt om sina marknadsande-
lar.

S-E-Bankens marknadsandelar Pi
den svenska bankmarknaden
Genomsnitt fcir kvartalsslut; for 1990 ingAr
endast tre kvartal

Procent 7990 1'989

UtlAning
till allmiinheten 17.9
hushAll
mindre och medel-
stora ftiretag*
storre foretag

1.7.0
12.5

18.2
19.9

UtlAning frAn olika kreditinstitut
Nettookning av kreditvolYm

Miliarder Kronor

Svensk Fastighetskredits nyutlAning
Miljarder kronor

12.0

19.8
19.7

* Med mindre iin 200 anstiillda

Fortsatt expansion fdr valutalill
S-E-Bankens utlAning i utliindsk va-
luta okade i medeltal med 37.5 miljar-
der kronor eller 57 procent. Storfore-
tagens upplAning i utHndsk valuta
foi placering i svenska fastriintepap-
oerivaradelnte for en lika stor andel
lv okningen som under 1989. Efter-
frAgan pd krediter for rorelsefinansie-
ring steg ddremot kraftigt.

Bankens utlAning i svenska kronor
okade i medeltal rned 4.2 miljarder
kronor eller 6 procent, vilket innebiir
en ldgre okningstakt dn under tidiga-
re Ar."EfterfrAgin pA krediter diimpa-
des bland bAde hushAll och foretag
till foljd av det hoga riinteldget, de
begriinsade avdra[sreglernioch kon-
junkturnedgAngen.

Finans-
DOtag

10
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Ett heltdckande ldnesortiment, personlig rdd-
gianing och unika tilliiggstjiinster iir SFKs
aapen i en nllt hdrdare konkunens bland bo-
stadsinstituten.

Utliningen i S-E-Banken 1990

F<irdndring i
medeital 

- Miijarder
Kronor

Totalt
Ddrav:

svenska kronor
valutor

+4-1..7

+ 4.2
+37.5

+31

+ 6
+57

Fortsatt expansion fiir fastighetslin
De senaste Arens starka efterfrAgan
pd fastighetskrediter fortsatte under
1990 och bostadsinstitutens nettoutlA-
ning i svenska kronor steg med ndr-
mare 19 procent.

Dotterbohg et Saensk F astighet s-
kredit (SFK) klarade sig vdl i den
hArdnande konkurrensen. Bolagets
nyutlining uppgick till 15.6 miljarder
kronor, varav 71, procent gick till
bostiider.

I likhet med ovriga bostadsinstitut
berordes SFK i liten omfattning av
problemen pd fastighetsmarknaden.
Kreditforlusterna lAg pd en ldg nivd
och resultatet forbiittrades med 55
procent.^ 

Utomlands var det friimst enheter-
na i London, Luxemburg och Tysk-
land som var involverade i fastighets-
finansiering.

UtlAningen i bankens londont'ilinl,
som efter overtagandet av SBGs lAne-
portfolj uppgick till motviirdet av
ndrmare 20 miljarder kronor, utgjor-
des till en fjiirdedel av fastighets-
flnansrerrngar.

Svenska investerares intresse fcir
fastighetqmarknaderna i Benelux-ldn-
derna var fortsatt starkt. Fastighets-
utlAningen i Skandinaaiska Enskilda
Banken (Luxembourg) SA fortsatte att
oka och banken medverkade vid fi-
nansieringen av en rad fastighetskop,
framfcir allt i Bryssel och i Randstad-
omrAdet i Holland.

Aven i Tyskland okade efterfrAgan
pd fastighetskrediter. Dotterbanken
Deutsch-Sknndinaoische Bunk AG (D SB)
valde dock att endast lAngsamt oka
den egna lAneportfoljen och fun-
gerade d2irfor huvudsakligen som
arrangor av syndikerade l6n och for-
medlare av krediter till tyska hypo-
teksinstitut.

Ovriga f inansieringstj inster
Krisen pA finansbolagsmarknaden
omfattade inte FinansSkandic AB, som
i likhet med andra bank2igda finans-
bolag hade en god likviditet tack vare
tillgAngen till finansiering via moder-
bolaget. Marginalerna kunde snarast
forbiittras mot bakgrund av oron pA
finansbolagsmarknaden och likvidi-
tetsbristen under senare delen av
dret.

De senaste Aren har inneburit en
kraftig expansion fcir leasing, bdde i
Sverige och internationellt. Finans-
Skandic, som hr storst i Sverige pd
detta omrAde, stdrkte sin stdllning
ytterligare genom sAv2il god nyfor-
siiljning som forvdrv av ett antal
kreditstockar under 7990 och 1.991..
I januari 1991 overtogs Trelleborg-
koncernens SO-procentiga andel i
AhlsellFinans, som diirmed iigs till
100 procent av FinansSkandic.

FinansSkandics internationella
strategi - koncentration pA Sverige-
eller Nordenrelaterade affdrer - var
framgAngsrik dven under 1990. Med
hjiilp av fciretagets internationella
nhtverk tecknades ett rekordstort
antal leasingkontrakt med svenska
kunder.

FinansSkandic-gruppens genom-
snittliga kreditvolym okade med
18 procent till 14.5 miljarder kronor.

Den totala utldningen i S-E-Banks-
gruppen uppgick vid Arsskiftet till
313 miliarder kronor, varav 44 miliar-
der utahfor Sveriges grdnser.

Betalningar

Omrddet omt'attar saensks och interna-
tionella betalfl(iden snmt de informations-
tjiinster som iir ftirknippade med dessa.

Fortsatt satsning pi sjlilvbetjiining
I genomsnitt utforde S-E-Banken
cirka 600 000 afftirstransaktioner - in-
kommande och avgAende betalningar
samt in- och utldning - per bankdag
under 1990. Bankens satsning pA
sjiilvbetjiining avspeglade sig i att
cirka 130 000 av dessa transaktioner
utfordes via automater och kundter-
minaler.

Antalet kunder anslutna till Bank
PA Telefon, en tjiinst som innebdr att
kunderna dygnet runt kan fA saldo-
besked och gcira overforingar mellan
egna konton, cikade med civer 30 pro-
cent. I bcirjan av 7997 forbiittrades
tjiinsten ytterligare, bl a genom ut-
okad redovisning av genomforda
transaktioner. For de kunder som ut-
nvttiar bankens Balanskonto for att
bi:tata sina riikningar cippnades sam-
tidigt mojligheten att kontrollera
kommande betalningsuppdrag via
Bank Pd Telefon.

Under 1990 lanserades en motsva-
rande telefontjiinst for foretagskun-
derna, Sebtel. Den nya tjiinsten gor
det bl a rnojligt for foretagen att sjiil-
va gora overforingar frAn postgirot
till konton i S-E-Banken.
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Commercial Banking

Sebtel utgjorde tillsammans med
en rad andra tjdnster - bl a SEB-
VISION (information om saldon, trans-
aktioner mm) och SISU (datasystem
for utlandsbetalningar) - stommen i
en sjiilvbeijliningskampanj riktad till
S-E-Bankens cirka 80 000 mindre och
medelstora foretagskunder.

lnternationell kundltern:rinal
Under 6ret introducerades en helt ny
cash managementtjiinst, SEBScreen,
vid flera av S-E-Bankens utldndska
enheter. Tirinsten innebdr att utliind-
ska dotterbolag till bankens kund-
foretag via en persondator fAr infor-
mation om sina konton och kan ldm-
na betalningsuppdrag till den lokala
banken.

Nv viirldsstandlard - IEDIIFACT'
Inbm betalningsomrAdet p6borjades
ocksd olika aktiviteter for att anpassa
S-E-Bankens system till EDIFACT, en
ny viirldsstandard for dokumenthan-
tering. EDIFACT ger kunder,Ieve-
rant{irer, banker och myndigheter
mojlighet till direkt datakommunika-
tion. Ddrmed kan de helt undvika
pappersdokument, vilket beriiknas ge
stora ekonomiska och administrativa
vinster. Utvecklingen av EDIFACT
sker i FNs regi och systemet viintas fd
sitt genomb r ott L991, -92.

Kort

SEB Kort omfattar de generella och profi-
lerade kreditkort som tidigare administre'
rades aa dotterbolaget F inansSkandic,
bankens kombinerade debet- och banko-
matkort S -E-Banken ONLIN E, Euro -
cqrds betalkort samt aerksamheten inom
Kortbetalning Serao AB.

Under senare Ar har svenskarna i allt
storre utstrdckning borjat anvdnda
kort som betalningsmedel. Samtidigt
har den kreditmojlighet som dr kopp-
lad till m6nga kort minskat i betydel-
se. Ett tecken pA detta dr att konto-
kortskrediterna i dag svarar for en
brdkdel, 0.5 procent, av hush6llens
skulder" Forlem 6r sedan var ande-
len dubbelt sA stor.

lFlera kortrnvlheter
Under 1990 lanserades en rad nyhe-
ter inom kortomrAdet:

ONLINE Komplett dr namnet pA
ett nytt kort som kan anvdndas an-
tingen som kreditkort eller som betal-
kort. Kortet iir kopplat till Master-
Card och kan diirmed utnyttjas inter-
nationellt.

S-E-Banksgruppen introducerade
ocksA en for den svenska marknaden
ny id6 - profilerade internationella
kort. Mdlgrupp iir organisationer och
fciretag som i eget namn vill erbjuda
medlemmar och kunder ett interna-
tionellt kort, till vilket olika typer av
fcirmAner kopplas.

Pd omrAdet profilerade detaljhan-
delskort, diir S-E-Banksgruppen se-
dan liinge har en stark stiillning, lan-
serades en ny kompletterande pro-
dukt - Kontantkort (eller Clubkort).
Med hjiilp av dessa kort kan en bu-
tikskedja skaffa sig okad kunskap om
kundernas kopbeteende och ktip-
monster - och fdr ddrmed biittre moi-
lighet tilt en mer mdlgruppsanpassad
kundbearbetning.

300 000 Eurocard-innehavare
Trots en okad konkurrens pd betal-
kortsmarknaden fortsatte dotterbola-
get Eurocard AB att expandera och
nasserade under Aret 300 000 kort-
innehavare.

Frir fciretagskunderna lanserades
under Aret ett nytt resekopssystem,
Eurocard Travel, tillsammans med
FlygresebyrAn.

Under dret inleddes kartsamarbete med ett
antal organisationer och fdretag, bl a SIF ,
Riida Korset och Cancerfonden.

FrAn och med vdren 1991 frirses
Eurocard-korten successivt med en
personlig s k PIN-kod, som ger inne-
havarna mojlighet att ta ut kontanter
i sAviil svenska som utldndska uttags-
automater.

Volymdkningar fiir Servo
Kortbetalning Serao AB, som iigs till 58
procent av S-E-Banken, fortsatte sitt
arbete med att infora kortldsande ter-
minaler pA siiljforetagen och vid Arets
slut var ndrmare 2 400 Servo Betal-
terminaler anslutna till systemet.

For att kunna erbiuda ett alternativ
for kassaplatser med krav pA extra
snabb hantering slot Servo avtal med
Genidata AB, vars terminalsystem
klarar alla nodvdndiga kontioller pd
2-5 sekunder.

Under 6ret overtog Servo adminis-
trationen av S-E-Banksgruppens och
Nordbankens VISA-kort. Detta ledde
till en kraftig volymokning (cirka 30
procent) fcir Servo.
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F d rm d g enh et sf ii ra altning

O mr dd et omf att ar f dra nltning, r ddgia -
ning och marknadsfdring inom atirdepap-
periomrddet samt t'drstikringsti rinster.

Den dramatiska borsutvecklingen,
koniunkturnedgdngen och den nYa
skat  te lagst i f tn i igen'  s td l lde okad 6
krav p i  pr ivatekonomisk rJdgivning
undei  1qq0.  I  det ta ldge valde banken
att koncentrera sina resurser och oka
servicen framfor allt till de kunder
som dven dr notariatdePonenter.

Det nva VP-svstemet
I borian av november ersattes S-E-
Ban(ens - och alla andra borsbolags
- aktiebrev av vdrdepapperskonton
(VP-konton) hos Viirdepapperscen-
tralen (VPC).

Genom civergAngen till det PaP-
perslcisa VP-systemet uPPhorde
i-rotariatavdelninearnas historiska be-
vaknings- och forvaringsfunktion.
Det ledde till att verksamheten i stiil-
let inriktades pA utokad rAdgivning
kring kundernas vdrdepappersa ffd-
rer. fdepiavgiften ingir ocksd port-
foli- och forsSkringsanalys samt kvar-
talsvis viird epappersforteckn i n g.

Av S-E-Bankens cirka 175 000
akt iedgare hade v id s lutet  av 6ret
117 000 sina aktier i bankens aktie-
dgar- eller nota riatd ePA.-De 

vdrdepapperskunder som inte
iir deponenierkan fA tillgAng till
bankens analyskapacitet genom att
investera i bankens breda utbud av
aktiefonder.

S-E-Banken dr, genom Enskilda,
Sveriges storsta fondhandlare, sivdl
pd den svenska marknaden som i
handeln med utldndska vardepapper.
Denna verksamhet ger upphov till en
omfattande efterbehandling i form av
likvider, leveranser, emissioner och
utdelningar, som hanteras av ban-
kens vdrdepappersrorelse.

Banken erbjuder dven sina tjiinster
till externa forvaltare. Ett flertal sven-
ska fondhandlare har dePA hos S-E-
Banken for sina utldndska affdrer. En
annan kategori kunder dr svenska
forsiikringsbolag, vilkas leveranser
och betalningar 96r via dePA hos

--]ry!@:tu-

6)
' t**"t;;',." *"

S-E-Banken. Banken administrerar
ocksi mAnga utliindska institutioners
innehav av svenska aktier.

Sedan valutaregleringen upphorde
sommaren 1989 har dessa verksam-
heter vuxit kraftigt. Bland annat har
hanteringen av utldndska veirdepap-
per mer iin femdubblats.

Flygande start fijr unit linked
Under vAren bildades ettbolag, Aktirt
F\rsiikring AB,for forsiiljning av s k
unit linked-forsiikringar, ddr premi-
erna investeras i fonder enligt kun-
dernas val. Aktiv Forsdkring dgs av
AB Custos, men S-E-Banken har
option att forvdrva bolaget sA snart
d'etta ar legalt mojl igt.

Det drojde dnda till november in-
nan Aktiv Forsdkring och ovriga for-
siikringsbolag fick koncession att
starta forsdljningen av de nya fond-
forsdkringarna. Aktiv Forsiikring fick
en flygande start. PA drygt tre veckor
i december sAlde bankens kontorsndt
naraT 000 forsdkringar med ett sam-
manlagt  premievi rde av 200 Mkr.
Det vai l ika mycket som alla dvriga
forseikringsbolhg tillsammans.

Den ly&ade starten berodde till
stor del-pA att banken hade ett fiirdigt
datasystem framme pA ett tidigt sta-
cllum.

I slutet aa 1990 ersnttes aktiebrerten aa ett
kont ob aser at aiir depapp erssy st em. D iirme d
upphcir de not ariat aa delningarnas traditionella

fiiroaringsfunktion.

Fastighetstj[nster
Utciver de traditionella banktianster-
na omfattar affdrsomrAde Commerci-
al Banking dven ett brett sortiment av
f astighetstjiinster som tillhandahAlls
av dotterbolagen AB Arsenalen och
AB Garnisonen. Utbudet omfattar bl a
olika former av forvaltning, vdrde-
ring och miikleri samt bygglednings-
och arkitekttjdnster.

Verksamheten dr integrerad med
dvriga delar av S-E-BanksgrupPe_n
bl a genom att bolagen utfor vdrde-
ringar i samband med belAning av
fasiigheter. B6da foretagen dr ledan-
de inbm sina geografiska omrAden.

Verksamheten under 7990 pragla-
des av utvecklingen pA den svenska
fastighetsmarknaden. Antalet ge-
nomforda fastighetsaffdrer var ldgre
iin tidigare samtidigt som efterfragan
pA vdrderingstjiinster okade kraftigt.
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Menchant Banking

D et internationellt inriktade affrirs-
omrddet Merchant Banking oiit'attar fem
huaudomrdden:

. Aktiehandel
o Corporate Finance
o Fond- och fdrmcigenhets-
fdraaltning

. Skuldkapitalmarknad
(Debt Capital Markets)

c Valutnhandel
Aktiaiteterna med anknytning till aktier
och andra aiirdepapper bedrias i en siir-
skild enhet, Enskilda, aaskild frdn bank-
grupp ens dariga verksamhet. Oariga
tjiinster tillhandahdlls aa Valuta- och
Finansrdrelsens enheter i Saerige och
utlandet.

1990 var ett framgAngsrikt Ar for ban-
kens aktiviteter inom aktiehandel och
corporate finance - som bedrivs via
Enskilda i Stockholm, Londory Paris,
Frankfurt, Hamburg och New York.
Trots att forutsdttningarna fcirsdmra-
des under andra halvAret som en
fotid av krisen i Mellersta Ostern och
de'vikande koniunkturerna kunde
Enskilda bibehdlla sin starka stdll-
ning och goda resultatnivA frAn 1989.

Aktiekandet

Efter en ojiimn utveckling under for-
sta halv6ret rasade under hosten aktie-
kurserna och borsomsiittningen
vdrlden civer som en foljd av den po-
litiska och ekonomiska utvecklingen.

Mdrkt ir fdr den svenska biirsen
Den saenska bdrsen upplevde sitt sdm-
sta 6r sedan 1931 till fetlid av den for-
siimrade svenska ekonomin, rege-
ringens Atstramningspaket i septem-
beioch finansbotag"slirisen. Geheral-
index fcill med ndra 31 procent under
Aret och med 34 procent frdn den
2 augusti, dagen for Iraks invasion av
Kuwait.

Omsiittningen pA AI- och AII-list-
orna fortsatte att minska. Toppdret'1,986 var omsdttningen 142 miljarder
kronor, 1990 var den knappt 94 mil-
jarder kronor. Under samma period
okade omsdttningen av svenska
aktier pA utliindska bcirser frAn cirka
20 tillfu miliarder kronor.

Under Arei overtog Enskilda Fond-
kommission ansvaret for den kund-
handel som tidigare bedrevs vid
S-E-Bankens tre centralkontor i Stock-
holm, Goieborg och Malmo. Hririge-
nom fir samtliga kundkategorier en
iin biittre och effektivare service.

Trots de negativa marknadsfcirut-
sdttningarna och bankkonflikten i
borjan av 6ret gav aktiehandeln ett
tillfredsstiillande resultat. Enskilda
forsvarade sin position som stdrsta
fondkommissiondr i Sverige med en
marknadsandel pA 16.2 procent av
borshandeln.

Stark position pi europeiska aktier
D e int ernationella aktiemarknaderna
utvecklades ocksA negativt, 6ven om
variationerna var betydande - bAde
over 6ret och mellan liinderna. PA
Enskildas huvudmarknader sionk
bcirserna med mellan 13.5 procent
(Norge) och 35 procent (Fiirland).

Borsutvecklingen
Manadsultimon, index december 1987=1 O0

Kursutvecklingen pA vissa aktieborser
MAnadsultimon. Index december 1 987=100
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Enskilda Knpitalft)ranltning i Saerige bedriaer
oerksamhet i Stockholm, Gdteborg och
Malmij.I Gdteborg - drir dennabild iir tagen
- arbetar ett 20-tnl perslner med fdrmdgen-
hetsfdrrsaltning.

Corporate Finance

Corporate Finance-enheten hade ett
hekiiskt 6r - bAde i Sverige och ut-
omlands. I Suerige ndra nog fordubb-
lades antalet foretagsforvdrv jdmfort
med 1989. Det sammanlagda v2irdet
stannade dock vid 17.8 miljarder
kronor, 52 procent l2igre dn fore-
sAende Ar.- 

Den totala nYemissionsvolYmen
for svenska akiier och aktierelaterade
papper okade kraftigt - fr6n 2.5 till
4.q miliarder kronor. Ddremot mins-
kade det samlade vdrdet for drets
marknadsintroduktioner pA stock-
holmsbcirsen med 44 Procent till
3.3 miljarder kronor.

Enskildas marknadsandelar inom
corporate finance i Sverige

Den starka Positionen inom han-
deln med europeiska aktier beftistes
senom goda resultat och stigande
ilrarkna'dsandelar inom ndstan alla
sektorer. Det svenska intresset for
utliindska aktier var fortsatt stort'
Enskilda hade en andel PA cirka
20 procent av denna marknad'

I'ianuari 1991 forviirvades en plats
oA dien franska borsen, vilket innebiir
itt Enskitda i Paris kan utoka sin ser-
vice till bAde franska och internatio-
nella investerare.

V?irldsfemma Pi
internationella emissioner
I borian av Aret genomfordes ett antal
interhationella iktieemissioner. En-
skilda ansvarade for fyra emissioner
till ett sammanlagt viilde av 564 mil-
ioner dollar - och var ddrmed vdrl-
dens femte storsta s k Lead Manager
pA detta omrAde. Ddrutover deltog'Enskilda - som manager och under-
writer - i 22 emissioner for internatio-
nella kunder.

Procent av volYmen t9891990

Uppkopserbjudanden
Emissioner
Marknad sintroduktioner

51 52
42 49
34 62

lbo 
lvliliarder kronor

Aktieomsattningen PA Stockholms
fondbors

S-E-Bankens andel av borshandeln
i Sverige

Kvartalsvis, Procent

Den kraftiga foriindringen ndr det

ealler and ele"n for markna d sin trod uk-

fion"t beror frdmst p5 att antalet affii-
rer drbegrdnsat. 1988 var Enskildas
andel 25 procent.

P A dei int ern ationella cor P or at e

ft n anc e- m a rknade n deltog Enskilda i

mer dn 25 foretagsaffdrer over griin-
serna. Det sammanlagda vdrdet for
dessa affdrer uppgick-till civer 20 mil-
iarder kronor.' 

Som ett led i exPansione" P4 Eq-
marknaden etablerade sig Enskilda
under iret dven i Hamburg.

Under Aret fick Skandinaviska For-
vdrvskapital in over 600 Mkr fr6n
svenska och ovriga nordiska institu-
tioner och foretag. Skandinaviska
Fcirvdrvskapital, som bildades hosten
1989, investerar i eget kapital i alla
tvper av lSnefinansierade forvdrv
(L'everaged Buy-Outs) i Norden.
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Merchant Banking

Fdr aalutahandlarna pd S-E-Banken i New
York aar 1990 ett rekorddr.

I borian av 7997 hade konsortiet, med
Ens(ilda Ventures Limited som rAd-
givare, investerat i fyra forviirv mot-
svarande cirka 20 procent av det
totala kapitalet.

EnskilZla Properties har samman-
taget fdtt in 1.2 miljarder kronor i
siia tre fastighetsfonder fcir investe-
ringar i Loni'on, Tyskland respektive
Par'is. Den sistndmnda fonden stdng-
des i borian av 1990 och hade da fett
in 305 miljoner francs fcir investering-
ar i centrala Paris.

F ory l- . o ck f 6 rrn 6 genh et sf ti r'
aercnlng

For att ytterligare oka slagkraften
inom fond- och formogenhetsforvalt-
ning samlades gruppens verksamhet
oA detta omrdde i februari 1990 i en
sammanhdllen enhet. Verksamheten,
som omfattar cirka 550 anstZillda, iir
uppdelad i fyra huvudomrdden:

n Enskilda Kapitalf dra altning
i Stockholm

" Enskilda Asset Management
i London

. Banque Scandinaae d Luxembourg
(som bvtte namn frAn SEB Invest-
ment Management, Skandinaviska
Enskilda Banken S.A. i januari
1991) samt

n Bqnque Scandinaae en Suisse (som
inforlivades i gruppen i samband
med fcirvdrvet av Scandinavian
Bank Group sommaren 1990).

Enheten omfattar ocksA kontor fcir
privatekonomisk rAdgivning i Mar-
bella, Monaco, Helsingfors och
Miami.

Totalt fdrvaltar och forvarar
S-E-Banksgruppen, inklusive bankens
notariat, formcigenheter pA over
300 miljarder kronor, varav drygt _
30 miljarder dr placerade i ett 60-tal
olika fonder. Detta gor S-E-Banks-
gruppen till en av Europas storsta
fondforvaltare.

Svenska fonder biittre dn index
Vid slutet av 6ret forvaltade Enskilda
Kapitalforvaltning 29 sverigebasera-
de fonder med ett samlat vdrde av
22j miljarder kronor samt de 1.4nya
unit linlied-fonder som introducera-
des av fondforsdkringsbolaget Aktiv
Forsiikring i december 1990.

Merparten av gruppens svenska
fonder klarade sig bdttre dn general-
index. S-E-Bankens Allemansfond
1-3, som har en forsiktig placerings-
strategi, fcjll med 15 procent (d v s 16
procei.tenheter mindre dn general-
index) medan Allemansforid 4, som
alltid iir fullinvesterad i aktier, min-
skade med 25 procent. Viirdet pA S-E-
Bankens Aktiesparfond sjonk med
14 procent. Ovriga fonder med place-
ringar i svenska aktier visade en lik-
nande utveckling.

Andelsviirdet i den internationella
Liikemedelsfonden steg med 72pro-
cent, medan Utlandsfonden ftill med
16 procent. NedgAngen i viirldsindex
var samtidigt 25 procent.

S-E-Bankens obligations- och pen-
ningmarknadsfonder drog fordel av
rdntesvdngningarna under 6ret och
nAdde en avkastning pA 13.0-13.5
procent respektive 72.3-1,3.5 procent.

Stlirkt internationell position
Enskilda Asset Management iir rAd-
givare At gruppens lT luxemburg-
baserade internationella fonder
(Skandifond-fonderna). De flesta av
dessa fonder klarade sig b?ittre iin
genomsnittet i sina respektive sekto-
rer. Trots de ganska dystra ekono-
miska utsikterna forblev svenskarnas
intresse for de internationella fonder-
na stort under 6ret. Under andra
halvAret lanserades Enskilda Interna-
tional Bond Fund, en fond fcjr place-
ringar i internationella fastrdnte-
papper.

De luxemburgbaserade fonderna
administrer as av Banque S candinaae
hLuxembourg, som ocicsd sysslar med
ekonomisk rAdgivning At privatper-
soner och diskretiondr forvaltning.
Verksamheten samordnades mot slu-
tet av 6ret med Banque Scandinave
en Suisse, vilket innebiir att de btigge
bankerna nu kan erbiuda sina kunder
ett storre utbud av tjinster.

Genom forvdrvet av Bqnque
Scandinaue en Suisse (BSS) fcirstdrktes
S-E-Banksgruppens stiillning inom
internationell f ormogenhetsforvalt-
ning ytterligare. Vid Arsskiftet fci,rval-
tade och forvarade BSS formogen-
heter pA 8.5 miljarder schweizer-
francs (ndra 40 miliarder kronor).
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Skul dk ap i t alm arkn n d en
(D ebt C itpit al M arkets)

Under hcisten utokade S-E-Banks-
gruppen sina resurser inom Debt
Capital Markets, d v s rdnte- och
skuldrelaterade produkter pA pen-
ning- och kapitalmarknaden. Vid fi l ia-
len i London bildades en ny kapital-
marknadsdivision som utgor en
funktionell enhet med penning- och
kapitalmarknadsavdelningen inom
Valuta & Finans i Stockholm. Sats-
ningen skall ses mot bakgrund av
skuldmarknadernas okade betydelse
och de skandinaviska kundernas
vdxande behov av internationell
kapitalmarknadsfinansiering och av
utl?indska investeringsmojligheter.

V[xande marknad fiir
syndikerade lin
For skandinaviska kunder arrangera-
de banken under hosten ett antal me-
delfristiga l6n som syndikerades pA
den internationella bankmarknaden.
Totalt arrangerades lAn for ndrmare
1 miljard dollar - och siviil volymer-
na som antalet lAn viintas oka kraftigt
under 1991. Marknaden for syndike-
rade l6n var under 1990 en av de fA
marknader diir det gick att ta upp
internationella lAn pA storre belopp
med ldngre lciptider.

Okad efterfrigan pi ECP-program
Marknaden for Euro Commercial
Paper (ECP) fortsatte att oka i bety-
delse och den utestAende volymen
okade med knappt 20 miljarder till
ndrmare 80 miliarder dollar. S-E-Ban-
ken befdste sin stiillning som hand-
lare for skandinaviska lAntagare och
stod vid slutet av dret som arrangor
av ett 40-tal program. Samtidigt lade
m6nga andra banker ner sin ECP-
verksamhet, vilket sannolikt kommer
att resultera i biittre balans och for-
biittrad lcinsamhet p6 denna marknad.

Minskad aktivitet pi svenska
emissionsmarknaden
Emissionerna av obligationer pd den
svenska marknaden minskade under
Aret med 13 procent. Det var frdmst
bostadsinstituten, med cirka 75 pro-
cent av den totala volymen, som drog
ned pA sin obligationsupplAning i
svenska kronor. I st2illet valde de att
oka sin kortfristiga upplAning pd
penningmarknaden och att 16na pA
u tlii ndska kapitalmarknader.

Emissionerna av obligationsldn i
eurokronor, som var relativt omfat-
tande under 1989, upphorde ndstan
helt under 1990.

Bankens marknadsandel av emis-
sioner fcir andra lAntagare dn staten
uppgick till 21 procent.

Certifikatmarknaden inklusive
marknadsbevis fortsatte att vdxa -
bdde i antal nya program och genom
hojda ramar for tidigare program -
fram till finansbolagskrisens borjan i
seotember. Krisen fick en klart diim-
pande effekt pA emissionsverksam-
heten och sedan sentember 1990 har
endast de b?ista lAntagarna kunnat
utnyttja marknaden.

Ny teknik fiir fastighetsfinansiering
Hosten 1990 introducerade S-E-
Banken och dotterbolaget Svensk
Fastighetskredit (SFK) en teknik for
fastighetsfinansiering som tidigare
inte prdvats utanfcir USA och Stor-
britannien. Den nya tekniken gick ut
pd att SFK sAlde ut tillgAngar i form
av smAhuslAn for cirka en miliard
kronor till Osprey Mortgage Securi-
ties (No 1) Limited, pA jersey. Osprey
finansierade civertagandet genom att
ge ut ett internationellt obligationslAn
pA 150 miljoner dollar. LAnet hade
biista mojliga rating, AAA.

Genom att pA detta sdtt omvandla
en lAnestock till omsiittningsbara vdr-
depapper fick SFK tillgAng till den
internationella marknaden.

Valutahandel
Till skillnad frAn 1989 var 1990 ett
mycket lugnt Ar for valutahandeln,
som ocksA kdnnetecknades av en
minskad likviditet. S-E-Banksgrup-
pen, som har en 3S-procentig andel
av valutahandeln i Sverige, lyckades
trots den svaga utvecklingen pA
marknaden hAlla intiikterna uppe.

Av de utliindska valuta- och finans-
enheterna utvecklades de i London
och New York biist. I London stdrkte
S-E-Banken sin roll som en av de
ledande bankerna ndr det giiller
handel med skandinaviska valutor.
I New York steg inkomsterna av han-
deln med valutor och optioner med
cirka 60 procent j2imfort med 1989.

1.7



Treasury

D en ny a Tr easury -funktionen
omfatt ar S -E -B anks grupp ens
egen uppldning, aaluta- och
r dnt er i sker, I ika i dit et sh ant e -
rin g s amt kapit alfdra altnin g .

En av Treasury-funktionens viktigas-
te uppgifter 6r att genom lAngfristig
finahsiering byggu upp S-E-Banks-
gruppens kapitalbas. Detta har blivit
illt viktigare med tanke pd de nya
kapitaltZiikningsregler s6m triid de i
kraft den 1 februari 1990. (Kapitalba-
sens utveckling och kapitalkraven
beskrivs ndrmare pA sidan 28.)

Under 1990 emitterade S-E-Banken
15 forlagsldn till ett vdrde motsvaran-
de sammanl agt 8.6 miljarder kronor.
Bland annat gick S-E-Banken ut med
ett stort s k FRN-lAn i dollar. (FRN,
Floating Rate Note, iir ett lAngfristigt
skuldbevis, ddr rdntesatsen i regel be-
stdms var tredie mAnad i relation till
LIBOR, Londoh Interbank Offered
Rate.) LAnet ronte ett exceptionellt
stort intresse och utokades i tre om-
gAngar frdn ursprungliga 100 miljo-
Xer [oilar till 33b milioner dollar.-

Som forsta svenska bank emittera-
de S-E-Banken under Aret ett s k evigt
forlagslAn med siirskilda villkor (per-
petual subordinated debenture loan).- 

For att dven stdrka gruppens likvi-
ditet emitterades obligationslAn pA
motsvarande 13.4 miljarder kronor
pA den internationella kapitalmark-
naden. Bland annat gick S-E-Banken,
som fcirsta svenska 6ank, ut med ett
FRN-lAn pA den tyska marknaden.

Globan riskhantering
Likviditeten i viistviirldens banksys-
tem minskade kraftigt under 1990
som en foljd av bl a stram penning-
politik, okade kreditrisker och striing-
are kapitaltdckningsregler. I Sverige
tillkom dessutom finansbolagskrisen,
som innebar att investerarna ldmna-
de marknaden.

Under senare 6r har S-E-Banks-
gruppen tagit ett alltmer samlat glo-
balt grepp pd sAviil valuta- och rdnte-
risker som likviditetshantering. Ett
exempel dr att den kommitt6 som be-
handiar dessa frAgor under 1990 uto-
kades med representanter frAn hela
det internationella ndtverket.

Genom att banken har verksamhet
viirlden civer kan ansvaret for risk-
och likviditetshanteringen - liksom
tidigare fcir valutahandeln - nu fcir-
delas pA gruppens enheter i olika
tidszoner dygnet runt. Strdvan efter
att samordna och effektivisera verk-
samheten har ocksA lett till att allt
s k back office-arbete inom valuta-
och finansrorelsen i Sverige under
6ret koncentrerades till Goteborg.

Under 1990 samlades ocksA risk-
hanteringen pA samtliga marknader
i Fjiirran Ostern i Singapore. Filialen i
Hongkong kan ddrmed koncentrera
sig pd att siilja gruppens tj2inster och
produkter.

Valuta- och Finansaadelningen i Malmij
utgcir en lrink i bankgruppens globala risk-
hantering.
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Aterfiidd penningmarknad
OmsZittningen pA penningmarkna-
den, som halverades under 1989, oka-
de Aterigen kraftigt som en foljd av
att den s k valpskatten togs bort un-
der vAren. Marknaden fcir rdnteswap-

dn under tidigare Ar. Samtidigt vdger
portfoljen allt l2ittare i gruppens ba-
lansrdkning och svarade 1990 inte frir
mer dn 6 ) 7 procent att jdmfcira med
20-25 procent for ndgra 6r sedan. Strate-
gin iir att banta portfoljen ytterligare.

Valutakurser
MAnadsgenomsnitt, index december I 987=1 00

Svensk och internationell rdnta
1 B0 dagars bindningstid, procent

par, d v s bytesaffiirer mellan t ex fast
och rorlig rdnta, fortsatte att vdxa.

Bantad obligationsportfiilj
Bankens obligationsportfolj gav ett
betydligt mindre bidrag till resultatet

Rdnteutvecklingen i Sverige
MAnadsgenomsnitt, procent

1 990

Bankgruppens fastigheter

S-E-Bankens fastigheter i Sverige har
ett marknadsvdrde pA cirka 5 miljar-
der kronor enligt senast gjorda viir-
dering (1988). Till detta kommer vdr-
det av bankens nya data- och utbild-
ningscenter, Bankhus 90, som dr
under byggnad i Rissne utanfor Stock-
holm. De"n"hittills nedlagd a kostna-
den for detta bygge uppgdr till cirka
en miljard. Taxeringsvdrdet for ban-
kens svenska fastigheter exklusive
Bankhus 90 uppgir till 1 788 Mkr.
Det bokforda vdrdet for gruppens
hela bestAnd uppgAr till2 988 Mkr,
varav 1 089 Mkr giiller Bankhus 90.
Ansvaret fcir det svenska fastighets-
bestAndet ligger hos dotterbolaget
SEB-Fastigheter AB.

Gruppens 76 rorelsefastigheter i
Sverige har en sammanlagd yta pA
knappt 275 000 m2,varav cirka 65
procent inom de tre storstadsregio-
nerna. Under 1990 investerades cirka
40 Mkr i om- och tillbyggnader av
dessa fastigheter.

Hyresintdkterna uppgick tlll 347
Mkr, varav 25 procent frAn hyresgiis-
ter utanfor bankgruppen. SEB-Fastig-
heters resultat pAverkades av rdnte-
kostnader pA 28 Mkr for Bankhus 90.

Byggnadsarbetena for Bankhus 90
fortskred planenligt och huvudpar-
ten av stomarbetena avslutades un-
der Aret. Bankhuset, som kommer att
rymma cirka 1 400 anstiillda, berdk-
nas stA klart for inflyttning hosten
1.992, d bland andra SEB Data flyttar
dit. Byggnaden som uppfors pA fri
och egen grund kommer att kosta

cirka 1.8 miliarder kronor i 1.992 Ars
prisliige. Prognosen fcir slutkostna-
den har justerats upp som en foljd av
byggkostnadsutvecklingen, det hciga
rdnteliiget och den hojda momsen.

Bankhus 90 beriiknas stdklart t'tir inflyttning
hiisten L992.
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Personal och utbildnitg

S-E-Banksgruppen hade vid Arsskiftet
cirka 12 000 anstiillda, varav 1 600 i
det utldndska ndtverket.

I utlandet okade antalet anstiillda
genom forvdrvet av Scandinavian
Eank och Banque Scandinave en
Suisse. I Sverige okade personalstyr-
kan frdmst till foljd av.satsningen pA
formogenhetsfcirvaltning och forsiik-
ringsforsiiljning. Under hosten vid-
togs emellertid Atgiirder for att mins-
ka antalet anstiillda som eh del i ban-
kens kostnadsbesparingsprogram (se
iiven sid 25). Forutom att infora en
"anstdllningsbroms" gick banken ut
med ett erbjudande om fortidspen-
sion till 491 personer fodda 1933 eller
tidigare. 75 procent av dessa accepte-
rade erbiudandet.

Aven bm rorligheten okat under
senare Ar, framfor allt i storstadsom-
rAdena, dr personalomsdttningen
fortfarande lAg, cirka 7 procent exklu-
srve Pensronsavgangar.

Koncernpersonalchef och ledarfdr-
siirjning
Under hosten infordes ett par nya
funktioner med overgripande ansvar
for personalutvecklingen och ledar-
forsorjningen i hela bankgruppen.

Koncernpersonalchefen skall bl a
arbeta med rekryteringspolicy, sys-
tem fcir karridrplanering, modeller
for utvecklingssamtal och utbildning,
lonepolitik och avtalsfrdgor. MAlet iir
att med hjiilp av en vdl fungerande
personalpolitik genomfora gruppens
affdrsstrategier pA biista mojliga siitt.

Ansvaret for ledarutveckling om-
fattar utveckling och karriiirplanering
for hcigre befattningshavare samt re-
krytering av chefer till ledande posi-
troner r banken och gruppen.

SEB Utbildning ny enhet
I den avreglerade, internationella af-
fiirsmilio som blir utmdrkande for
1990-taiets bank-, finans- och forsiik-
ringsmarknader dr medarbetarnas
kunskap och kompetens avgcirande
konkurrensmedel.

Under 1990 bildades en sdrskild
enhet - SEB Utbildning - for att pd ett
effektivt siitt utveckla den kunskap
och kompetens som finns hos S-E-
Banksgrrippens medarbetare.

Merparten av utbildningen sker pA
medarbetarnas egna arbetsplatser,
diir de kan omsdtta sina nya teore-
tiska kunskaper i praktiken.

SEB Utbildning producerar i ge-
nomsnitt cirka fyra utbildnings-
dagar per anstdlld och Ar. Verksam-
heten, som under Aret samordnats
och systematiserats for att fA okad
genomslagskraft, omfattar bl a:

o Ett nytt introduktionsprogram och
kontorsprogram med inriktning pA
baskompetens och kunskap om yr-
kesrollen for nyanstdllda.
. Ett specialistprogram for yrkesmiis-
sig fortbildning, t ex kreditutbildning
med 16 olika delprogram/ person-
datorutbildning samt sprAkutbildning.
oDen nya SEB Hogskolan som drivs i
samverkan med handelshogskolorna
i Stockholm och Goteborg samt
Lunds universitet. Utbildningen/ som

S-E-Bankens personalstruktur
Fordelning pA Alder, kon och heltid/deltid

Per 1 990-1 2-31

Personalomsdttningen i S-E-Banken
Procent av medeltalet anstallda

Atder

6 5 -

60-64

55-59

50-54

4U9

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

-19
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startade hdsten 7990, ger varje Ar 30

utvalda medarbetare mojligheten att
pA betald arbetstid liisa in motsvaran-
he 60 hogskolepodng och fA examens-
titeln SEB-ekonom.

. Wallenberginstitutets management-
program fori.rtveckling av personer i

iheisstdllning.

Insen vinstandel fiir 1990
Foiutsiittningen for att vinstandel
skall utgA till-de anstiillda dr att grup-

pens rdntabilitet uppnAr en viss niv6.
Titt fotla av den fcirsdmrade rdnta-
biliteten under 1990 kommer medar-
betarna inte att erhAlla nAgon vinst-
andel.

FrAn det att systemet inlordes7977
har sammanlagt 503 Mkr forts over
till vinstandelsitiftelsen. En full andel
for 1977-1'989 motsvarar 2 133 aktier i
banken. Till detta kommer eventuella
bonusandelar for 6ren 1986-89.

I augusti 1990 aar det upprop t'dr den ftirsta
drskullen i SEB Hdgskolan.

De 30 eleaerna bdrjade kisdret aid Handels-
hdgskolan i Stockholm,

Personalkostnader Per anstAlld
i S-E-BanksgruPPen

Tusental t<ronor
Personalens frAnvaro i S-E-Banken

Procent av medeltalet anstallda

Rorelseresultat Per anstdlld
i S-E-BanksgruPPen

Tusental kronor

Mlltarttanst
Komp. ledighet

Foraldraledighet

Tjanstledighet
(inkl vard av siukl
oarni

Sjukdom

1 987r 986
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S-E-tsanksaktien

Data per aktie

Aktiekapital
Vid Arsskiftet1990/91
tal enligt fciljande:

fordelades S-E-Bankens aktiekapi-

1986 1987 19BB 1,989 1990 Aktieslag Antal Andel av
aktiekapital

procent

Andel
rdster

ProcenrVinst
- ef.ter 30Vo

schablonskatt, krl')
- efter full skatt, krl'�)

1.0.44 10.93 12.61
7.24 9.58 11.41

11.56 7.61.
11.53 6.86

236 479 627
6 530 310
7 603260

12846 467

A
A fria
D

C fria

89.7
2.5
2.9
4.9

93.9
2.6
3.0
0.5]usterat eget

kapital I,krt'z't 45.85 54.34 69.25 74.46 80.11
263 459 664 100.0 100.0

Justerat eget
kapital II, krz' 78.50 83.33 87.93

Utdelning
- per A-aktie, kr t)
- per B-aktie, kr as)
- per C-aktie, kr t)

1.80 1.1 .3

Utdelning per A-aktie i relation till
- vinst per aktie

(30Vo skatt), % 17.2
- justerat eget

kapital Iper aktie, Vo 3.9
- bcirskurs per A-aktie, % 2.9

Varje aktie lyder pA nominellt 10 kronor. Varie A- och B-
aktie berlittigar till en rost medan en C-aktie berdttigar till
1/10 rost. B-aktierna ger t o m verksamhetsdret 1990 en
utdelning som civerstiger utdelningen pd A-aktien med
1.50 kronor per Ar.

ltiktad emission dln SBP-bankerna
Sedan forbudet mot utldndskt iigande i svenska banker
upphort sommaren 1990 kunde det sedan ldnge planerade
omsesidiga dgandet mellan de fyra bankerna i Scandina-
vian Banking Partners (SBP) 6i1liten fullfoljas. Detta
skedde genom en riktad emission av S-E-Banksaktier till
de ovriga partnerbankerna efter beslut vid en extra bo-
lagsstdmma i september 1990. Nyteckningen omfattade
6 530 310 fria aktier av serie A pA nominellt 10 kronor.
Aktierna, som emitterades till88.42 kronor per styck, fAr
endast cl,verlAtas till kcipare som kan fcjrvdrva bundna
aktier. I samband med en eventuell civerlAtelse skall niim-
ligen de fria A-aktierna genom S-E-Bankens fcirsorg om-
vandlas till bundna aktier.

Efter emissionen har Den norske Bank 0.70 procent,
Unidanmark (moderbolag till Unibank) 0.86 procent och
Union Bank of Finland 1.10 procent av det totala antalet
aktier i S-E-Banken. De tre bankernas sammanlagda sats-
ning uppgicktilllTT Mkr, vilket motsvarar de investe-
ringar S-E-Banken tidigare gjort i partnerbankerna.

2.55 3.00 3.30
4.50 4.80
3.00 3.30

Borskurs vid Arets slut
- per A-aktie, kr
- per B-aktie, kr
- per C-aktie, kr

62.00 61.00 86.00
63.00 63.50 88.50

91.00 55.00
90.00 59.00

103.00 57.00

19.5 20.2 26.0 43.3

4.1
5.9

3.9
3.5

3.7 4.0
J . U  J . J

Bcirskurs per A-aktie vid drets slut i relation till
- vinst per aktie
(30Vo skatt),p/e 5.9

- justerat eget
kapital Iper aktie, Vo L35.2

5.6 6.8

11.2.3 124.2

7.9

722.2

7.4

69.9

1) Vinst per aktie och justerat eget kapital per aktie 1986 har berAknats
pd antalet aktier eft'er nvemisision.6ftersom de nva aktierna fick full
irtdeltting for 1986. Nyemissionslikviden har in(luderats, trots att den
inte var betald per 37/127986.

2) Efter full konvertering av konvertibla forlagsbevis fr o m 1988.
3) Se definition omslagets insida.
4) B-aktien ger t o m 1990 en utdelning som overstiger utdelningen pA

A-aktien med 1.50 kronor per Ar.
5) Enligt sfyrelsens forslag.

Vinst per S-E-BanksaKie*
Eft er 3O7o schablonskatt

Kronor

Aktieutdelningens tillviixt i S-E-Banken
lndex 1984=100

S-E-Banksaktiens kursutveckling
Genomsnittlig betalkurs

1986 1987 '1988 1989 1990
'Enligt Svenska BaiddEningens defnition
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S-E-Bankens eget kaPital
S-E-Bankens egna kapital har sedan starten 1972 genom
nyemissioner okat enligt foljande: Aktien pi biirsen

Kurs Total okning 1986 1.987 1988 1989 1,990

1975
1976
1981
1983
1986
'1990

1:5
1.:6

1B:10
1A:5
1A:15
riktad

125kr
140 kr
110 kr
160 kr
90 kr

88.42kr

135 Mkr
152 Mkr
167 Mkr
642Mkr
723Mkr (inbetalt 1987)
577 Mkr

Borsvdrde vid drets
slut, Mkr

Borsomsdttning,
Mkr

1.5945 157't1 22134 23527 14789

2028 2747 1816 3221. 201."1

En fondemission med en A-aktie per fem 1982 okade aktie-
kapitalet rr.Led 767 Mkr. 1989 genomfordes en fondemis-
sioln med nio A-aktier och en-C-aktie per tio, vilket okade
aktiekapitalet med 1 285 Mkr.

Genom delnins 7977 (2:1) och 1984 (5:1) har aktiens
nominella vdrde"dndrats frdn 100 kronor till 10 kronor'

Aktiernas fiirdelning

Sttirsta aktieiigare

Antal Varav Procent
aktier C-aktier av antalet

aktier

1 -
501 -

1 0 0 1 -
2 0 0 1 -
5 0 0 1 -

10 001 -
20 001 -
50 001 -

101 000 -

500
1 000
2 000
5 000

10 000
20 000
50 000

100 000

28 539 675
13 376 509
16 901 754
21,422682
11,526154
8337 042
7 705 442
5 177 582

143 925 589
16 925*

1,35 744
18 056
l"t 766
7 051
1.653

587
249
71.

I J J

20 303 575

14 318 680
11.9't7 591

8 590 153
8 429 49'l

6257 25'l

5 333 000

5129 840

4266 400
3 078 480

3 040 000

267t 633
2 560 000

2320900

2058 491
2045265
2032850

Agare till Antal aktier 7o Antal dgare

256929 354*" 100.00

AB Custos
Knut och Alice Wallen-

bergs Stiftelse
Forsdkringsbolaget SPP
Livforsdkrings AB

Skandia
Trygg Omsesidig Liv
Skandinaviska

Enskilda Bankens
Vinstandelsstiftelse

Bankens pensions-
stiftelser*

S-E-Bankens Allemans-
fonder 1-4

Allmdnna Pensions-
fonden, fjdrde
fondstyrelsen

Investment AB Cardo
S-E-Bankens

Aktiesparfond
Trygg-Hansa Forsdk-

rings AB
AB Export-Invest
Foreningsbankens
Allemansfond
AMF Arbetsmarknads-

f rirsdkringar pensions-
fcirsdkring

F<irsdkrings AB Skandia
Forvaltnings AB Oresund

7'13842

640934
24879

66 300
382965

385 877

200 000

68812

154574

10't 332
128 000

2320900

107 35;

7.71

5.43
4.52

3.30
3.20

2.38

2.02

r.95

1.62
't.17

I .  I 5

1.01
0.97

0.88

0.78
0.78
0.77

l't.11.
5.20
6.58
8.34
4.49
3.24
3.00
2.01.

56.02
0.01

Summa r75 31.0

* Ej utbytta kupongaktier samt outtagna fondemissionsaktier

** Uppgifterna dr hdmtade frdn offentlig aktiebok for S-E-Banken frAn

Viirdep"apperscentralen, VPC AB. Uppgifternl ?. Pgt den 24 augusti -
tqSO, d \i s fore den riktade emissionen till SBP-bankerna, som utokade

antalet aktier till263 459 664'

Utdelningspolitik
S-E-Bank-en har som mAl att utdelningen till aktie?igarna
skall cika mer dn inflationstakten. Styrelsens forslag till
utdelning for 7990 innebdr en okning med 10 procent'

Konvertibler
1988 emitterades ett konvertibelt forlagsldn pA 1'2 miljar-
der kronor till de anst2illda i S-E-Banksgruppen. Forlags-
bevisen loper med en fast riinta pd 8-75 procent och kan
konverteris till aktier av serie A under tiden juni 1990-
iuni 1995. Konverteringskursen dr 79 kronor' Vid full kon-'verterine 

cikar antalet iktier I S-E-Banken med 15.2 miljo-
ner, vilkit motsvarar knappt 6 procent av nuvarande
antal aktier.

S?inkt ratins
I december i990 siinkte Standard & Poor's sin rating fcir
S-E-Ba nkens l6n gfri stiga internationella uppldning frAn
AA+ till AA. S-E--Banken, som haft sin hciga rating sedan
december 1988, iir den enda svenska bank som fAtt AA+
frAn Standard & Poor's.

I ianuari 1991 siinkte dven Moody's Investors Service
sin iating av S-E-Banken, frAn Aaaiill AaL i samband med
att Sverife som nation fick sin rating siinkt.

n Stockholms Enskilda Banks Pensionsstiftelse och Skandinaviska

Bankens Pensionsstif telse.

Enligt bankens bolagsordning kan ingen rosta fcir mer dn 2 procent av

rurnt-lieu aktier i banken. Det innebeir att r6stratten ftir var och en av de

sju stoista aktieiigarna vid Arsskiftet var begriinsad till5 269 193 roster'
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Finansiell kommentar

S-E-Banksgruppens rcirelseresultat
1990 uppgick till3 312 Mkr efter av-
drag fdr en siirskild forlustriskreser-
vering pA 500 Mkr. Rcjrelseresultatet
1989 var 4 444Mkr.

Utover de okade kreditfcirlusterna
inklusive sdrskild reservering fcjrkla-
ras fcirsdmringen av riintabiliteten
frdmst av tvd faktorer:
o Den hoga kostnadsokningstakten.

o Kostnader i samband med fcir-
vdrvet av Scandinavian Bank
Group plc (SBG).

Kraftig dkning av balansrdkningern
Bankgruppens balansomslutning
vdxte med 87 miliarder kronor eller
med 24 procent mellan drsskiftena.
Av denna cikning svarade utlAning i
utldndsk valuta for 57 miliarder (+ 78
procent), utldning i svenska kronor
for 16 miljarder (+ 10 procent) och
ovrigt for 14 miljarder (+ 11 procent).
Diirmed fortsatte de senaste 6rens
strukturfcirdndring, som inneburit att
en successivt vdxande andel av ba-
lansomslutningen utgcirs av krediter i
utliindsk valuta. Mot Arets slut sked-
de emellertid en uppbromsning av
denna utveckling. Det berodde pd att
finansbolagskrisen medfcirde att ban-
ken fick ta over stora kreditvolymer i
svenska kronor frdn vissa finansbo-
lag. Vid Arsskiftet utgjordes 39 pro-
cent av gruppens placeringar av va-
lutaposter mot 32 procent forra Aret.

Forvdrvet av SBG bidrog med
drygt24 miljarder kronor till okning-
en i balansomslutningen.

Utvecklingen av bankgruppens rcirelseresultat och rdntabilitet efter 30 procent
skatt blev denna:

1.990 1989
Utfall Riintabiiitet Utfall

Mkr Procent Mkr
RAntabilitel

Procent

f,{iirenseresultat f 6re f,iirluster
Kreditforluster*
Ldnderrisker
Siirskild forlustriskreserverinq
f,{iirelseresultat

5 433
-7 421,

-200
- s00
3 312

19.3
-  5 .1
- 0.7
- 1,.7
1X..8

5 005
- 554

- 7
0

4 444

20.5
-2 .3

0
0

18.2
* Inklusive oreaiiserade kursfcirluster

Vonymiikning bakom
fiirbdttrat rdntenetto
Gruppens rdntenetto cikade med
7 442Mkr eller med 22procent,
frdmst till foljd av volymokningar i
bdde banken'och dottirrbolageri De
senaste Arens negativa trend brots for
placeringsmarginalen, som forbiittra-
des med 0.01 procentenhet till2.04
procent. Trendbrottet berodde frdmst
pd att sAvdl banken som FinansSkan-
dic och Svensk Fastighetskredit vid-
gade sina marginaler pd krediter i
svenska kronor.

Rdntevillkoren pA bankens ordina-
rie sortiment dndrades fyra gdnger
under dret. Vid tva tillfalen hdides
rdntorna och vid tvA tillfdllen sdnktes
de. Sammantaget innebar dessa dt-
gdrder en hojning med 1.5 procent-
enheter.

Aven villkoren pA bankens olika
inlAningskonton fcjrdndrades. Reintan
pd konton for ldngfristigt sparande
hojdes sammantaget mer dn rdntan
pA konton fcir transaktionsmedel.

Minskad avkastning
frin ob ligationsp ort=f iil j en
Den kraftiga okningen av krediter i
utldndsk valuta - med en betydlist
sdmre marginal dn kronkrediler joch

en fortsatt krympande marginal pd
obligationsportfbljen hade 5n negativ
rnverkan pa placeringsmarginalen.
Under storre delen av dret var av-
kastningskurvan negativ - d v s de
korta fiiansieringsrlntorna var hcigre
dn den ldnga placeringsrdntan. Diir--
med forsdmrades ocksA forutsiitt-
ningarna for att sdlja obligationer
med vrnst.

Overviirdet pA obligationsportfolien
- skillnaden mellan n-ettobokfcjrines-
vdrdet och marknadsvdrdet - okade
med 203 Mkr till 1 890 Mkr bl a som
9n foljd av att bankens obligationsinne-
hav minskat. Durationen- som ger
uttryck for reinterisken i obligatibns-
portfoljen - kunde minskas frln2.7
ti l l2.3 Ar.

Att portfoljen minskat i betydelse
dven fbr gr,rfpens resultatutveckling
helyses av att det samlade obliga-
tionsresultatets andel av de totala in-
tdkterna sjunkit fr|n77 till2 procent
mellan 1986 och 1990.

S-E-Banksgruppens rcirelseresultat tertialvis
Miljoner kronor

S-E-Banksgruppens rEintabilitet
Efter 30% schablonskatt

Procent

S-E-Banksgruppens intdkter/kostnader

t r a l
1:atertialet 2:atertialet 3;eteftialel

1986 1987 1988 1989 1990
Kurvan avser rullande genomsnitt av tre teftial

1 A

1 986 1987 1989 1 986 1 987



God utveckling fiir Provisioner
Ba nkgruppens provisionsintdkter
okadd m'ed 50b Mkr eller 18 procent.
Det var framfor allt traditionella ut-
land stjdnster - betalningsformedl ing,
dokumen thantering och- valu ta handel
- som svarade for okningen. Intdkter-
na fr6n dessa tjdnster steg med 42
Drocent.^ 

Satsningen pA formtigenhetsfor-
valtning -ddr forvdrvet av majorite-
ten av Banque Scandinave en Suisse
(BSS) iir av stor strategisk betydelse -

blev framgdngsrik bdde i Sverige och
internatio-nellt. Forsiiliningen av an-
delar i qruppens fonder gick ocksd
Ura. frainftirallt de som forvaltas och
sdlis utomlands.

So- ett naturlig foljd av det kiirva-
re ekonomiska klimafet i Sverige, det
hojda r2inteldget och osdkerheten om
effekterna av det nya skattesystemet-
ddmpad es kreditefterfrd gan. Ddrmed
minskade ocksd provisionsintdkterna

pA utlAningen. NedgdLngen blev
4 procent.

De ersdttningar som banken erh6l-
ler frAn riksg?ildskontoret for alle-
manssparan-det minskade radikalt
so* "t foljd av att mAnga kun-der
avslutade iina konton oih istalet
fcirde civer pengarna till allemans-
fonder. Den sairlade behAllningen pi

allemanssparkonton i banken sionk
under Are[ med 0.3 miljarder kronor.

Aven aktiehandeln i-sverige p6ver-
kades negativt av den samhiillseko-
nomiska utvecklingen och den kvar-
drojande omsdttningsskatten pA vdr-
depapper. Ddremot var det svenska
intieds^et for handel med utl i indska
aktier fortsatt starkt, samtidigt som
handeln med svenska aktier Pi ut-

ldndska borser okade. Den utveck-
Iingen kunde bankgruppens enheter i
Sverige och utomlands utnyttja pd ett
gynnlamt sdtt. Totalt sett sjonk emel-
i-ertid provisionsintdkterna frdn grup-
pens f^ondrorelseverksamhet.

Kraftigt iikade kostnader
Kostnaderna i S-E-BanksgruPPen
okade med 1 410 Mkr eller knaPPt
24 procent. Av denna okning iir
9 procentenheter hanforliga till forvdr-
vet av SBG och de dZirmed samman-
hdngande kostnaderna for omstruk-
tureiing av bankgruppens verksam-
heter i London.

Den tre veckor lAnga konflikten Pi
den svenska bankmarknaden resul-
terade dels i uteblivna kostnader pA i
storleksordningen 100 Mkr, dels i ett
lcineavtal for de bankanstiillda som
okade personalkostnaderna i de
svenski enheterna med 13 Procent.
Till detta kom en fortsatt okning av
personalstyrkan sAvdl i Sverige som i
irtlandet. Sammanlagt okade medel-
talet anstdllda med 1 046 till 70 666
enligt nedanstAende fordelning:

Vissa delar av verksamheten i de
svenska enheterna var dessutom fo-
remAl for omstrukturering, vilket
ocksA hade en tillfdlligt kostnadshoj-
ande effekt.

Sammanfattningsvis berodde kost-
nadsokningen pi foljande:

Procent-
Mkr enheter

Forvdrv av SBG inkl.
omstrukturering i London 519 8.8
Generella loneavtal 298 5.0
Okning av

oersonalstvrkan 181 3.0
Omstrukturering

i Sverige
Eesparingpgakonflikt
Ovrigt

Summakostnadsiikning 1 410 23.8

89 i .5
-100 -7.7

t ^ a  n a
+ z J  / . L

S-E-Bankens balansstruktur
Medeltal, miliarder kronor

Enheter i Sverige
Enheter i utlandet
- Commercial Banking
- Merchant Banking
- SBG och BSS

| 046

Det dr framforallt satsningarna pd
svensk och internationell formogen-
hetsforvaltning, fond forvaltning, fcir-
sdkringsforsiillning och datautveckling
knuten bl a till dessa verksamheter
som krdvt ett okat antal medarbetare.

S-E-Bankens rdntemarginaler
Tertialvis, Procent

Ordlnarie ut
och inl6ning

Placerings-
marginal

Langa
placeringar -

flnansrerings
KOSInaoer

Valutamargrna

Kostnadsiakt
Mot bakgrund av de pig6ende och
fcirviintade foriindringarna inom den
finansiella sektorn i Si'erige och inter-
nationellt, skiirpta kapitaltiicknings-
regler, de senaste 6rens expansiva ut-
veikling i bankgruppen och de diir-
med Atfoljande kostnadscikningarna
presenterade bankledningen under
6ret ett program for nedskiirning av
bankgrrippens kostnader. Mdlet dr att
senkJ kostnadsnivdn med 500 Mkr
pd 18 mAnader.- 

Redan under hosten 1990 genom-
fordes de forsta Atgiirderna som be-
rcirde bankens staber och administra-
tiva enheter. Samtidigt erbjods 491
anstiillda i banken fortidspension.
75 procent accepterade erbjudandet.

S-E-BanksgruPPens
kreditforluster och utlAningsvolym

348

766
82

450

Valuia
placenngar

Ordinar e
utlaning
Penning-
marKnaos-
placeringar

Ovriga
placeflngar
Fastrante-

Ordinarie
inlaning

Penning
marKnaos-
inlanlng
Ovriga skulder
Eget kapital

T llgangar

1989 1990 1990 1989

z3



Finansiell kommentar

Banken inforde ocksA en "anstdll-

ningsbroms" i syfte att bryta de
senaste Arens personalokningar.

Kreditfdrluster
Svenska bankers kreditforluster har
de senaste Aren legat pd en mycket
169 nivA i jAmfrirel"se rired intei"natio-
nella bankers. Under 1990. med ett
rekordstort antal foretagskonkurser,
stigande rdntekostnader och en om-
fattande kris for de svenska finans-
bolagen, rusade fcirlusterna i hojden
pA ett sdtt som dr unikt for svenskt
bankviisende.

Utvecklingen pA kreditmarknaden
avspeglade sig dven i S-E-Banks-
gruppens resultat. Som kreditforlus-
ter redovisas, enligt samma principer
som tidigare 6r, konstaterade och be-
farade forluster. Kreditforlusterna
efter Atervinningar uppgick till 1 400
Mkr, en cikning med 862 Mkr.

Av kreditforlusterna var 459 Mkr
hdnfcirliga till engagemang i finans-
bolag. De stcjrre enskilda nedskriv-
ningarla avsAg engagemang i Nyck-
eln Holdins AB med 260M1,r, Finans
AB Nyckeli med 163 Mkr och Beijer
Capital AB med 35 Mkr.

Kreditfcirlusterna pA nystartade bo-
lag, dv s foretag bildade under. dren
7988-90, uppgick tlll770 Mkr. Aven
forlusterna pd krediter till hushAllen
rikade men ldg fortfarande pA en lAg
ntva.

Med strikt tilliimpning av de anvis-
ningar som tillsynsmyndigheterna i
olika ldnder ldmnat skulle nAgon yt-
terligare avsdttning for utl2indska
kreditengagemang inte ha behovt gci-
ras. Banken har emellertid inte velat
fr6ngd den princip som tilliimpats
under senare 6r, ndmligen att varje
engagemang pA betalningssvaga ldn-
der skall tas upp till det belopp som
2ir det lAgsta av det av myndigheter-
na foreskrivna vdrdet respektive det
berdknade marknadsvdrdet. Frir att
fullfolja denna frirsiktighetsprincip
har avsatts 200 Mkr for s k ldnder-
risker i Arets bokslut. Fordringar en-
ligt den s k Bradyplanen ingdr inte i
denna summa.

Med tanke pA den situation svenskt
ndringsliv befinner sig i har resultat-
rdkningen dven belastats med'en sir-
skild reservering for vissa engage-
mang ddr det bedoms fcireligga en
latent fcirlustrisk. Reserveringen upp-
gick till500 Mkr.

Fcirlustnivdn - d v s kreditforluster.
ldnderrisker och sArskild reservering
i relation till den genomsnittliga utld-
ningen - blev 0.77 procent att iemfora
*"d 0.25 procent 1b89. 

'

lExtraordiradra poster
Som extraordiniir kostnad redovisas
352 Mkr for aweckling av verksam-
heter i London som etlled i omstruk-
tureringen diir. Ovriga extraordindra
poster framgAr av not 9.

Dispositioner och skatter
Av bankgruppens resultat fore bok-
slutsdispositioner och skatter pd
2920M1,r avsattes i gruppen 2 189
Mkr till vdrderegleriilgskbnton for
utlAning och 35 Mtr tilt vdrderegle-
ringskonton for obligationer och- rdn-
terisker. Ovriga dispositioner specifi-
ceras i not 10.

Gruppens skattekostnader iikade
med 99 Mkr till552 Mkr. Okningen
hiinforde sig till hogre skattekosl-
nader i nAgra av de svenska dotter-
bolagen till fdljd av omstrukturering
och kapitalbasuppbyggnad samt eri
okning av den utliindska kdllskatten.
Av de berdknade skatterna avsAg 82
Mkr vinstdelningsskatt fcir gruppens
svenska bolag.

Avtalet om f,iirviirv av aktier
i Skandia
Banken trdffade under 6ret avtal om
framtida fcirvdrv av sammanlagt
27 685 080 aktier i Skandia Group
Frirsdkrings AB, motsva r ande 28.2
procent av aktiekapitalet. S-E-Banken
blir efter fullfoliande av fcirvdrvet den
klart storsta iigiren i Skandia.

Giillande lag ger inte utrymme fclrr
banker attdga aktier i forsdkrings-
bolag. Avtalin dr diirfcjr utformXde
sA att S-E-Banken i avvaktan pA ny
lagstiftning har option att kopa akti-
erna i Skandia. Optionen kan utnytt-
jas ldngst t o m den 29 Iebruai 1992.

Banken har A sin sida utfdrdat sdlj-
optioner som ger innehavaren ratt att
tre mdnader efter dndrad lagstiftning,
dock senast den 14 mars1,992, ar.ryttra
aktierna till banken eller till den 

-

banken anvisar.
Den overenskomna kopeskillingen

uppgdr till4776 Mkr eller 277.50 
-

kronor per Skandia-aktie. Ddrutciver
kommei ett pristiltdgg motsvarande
12 procent per 6r (med avdrag for er-
hifi en utdeining pA Skandia-aictierna)
till dess optionerna utnyttjas.

nsg$luy finanasietrla nyckel-
tan i S-E-tsannksgruppenr
Det viktigaste finansiella nyckeltalet for
en bcirsnoterad bank dr rdntabiliteten
p6 eget kapital. Mcijligheten att fd in
riskkapital via aktiemarknaden och in-
ternt bygga upp ett eget kapital rir pA
sikt helt beroende av hur riintabilit-eten
utvecklas. Hog rAntabilitet pd eget
kapital ger finansiell styrkJsom-i sin
tur skapar handlingsfrihet och mrijlig-
gor expanston.

Modeltr fdr rlintabilitetsanalys
Analysen av S-E-Banksgruppen ;ir
baserad pA en modell som bryter ned
rdntabiliteten pi olika finansiella
nyckeltal. Syft-et 2ir att ddrigenom visa
sambandet bAde mellan resultat- och
balansrdkningen och mellan olika
nyckeltal.

- Rintabiliteten pd eget kapital iir en
funktion av vinstnivAi och eget kapi-
tal-multiplikatorn. Dennas storlek iv-
gors bl a av faktorer som kapitaltAck-
ningskrav, andra risker som inte tacks
in av dessa krav, volymtillvdxt och hur
pptimalt banken anvdnder det egna
kapitalet.

Vinstnivdn dr en funktion av till-
gAngarnas bruttoavkastning och vinst-
marginalen.

Klinsnighetsanallys
Resultatets kiinslighet fcir rdntefrirdnd-
ringar dr frdmst avhdngig av hur stor
skillnaden 6r mellan rdntebindnings-
ti.lerna fcir placerade och uppldnade
volymer. Den dr emellertidocksd
beroende av till vilken rdntetvp dessa
volymer dr knutna.

En del av bankens placeringar och
uppldning i svenska kronor hir rdntor
som varierar med olika rdntesatser pA
penningmarknaden, andra har fast iein-
ta. De ordinarie in- och utlAningsvoly-
merna dr numera frikopplade frdn dis-
kontofordndringar och foljer i stiillet
penningmarknadsrdntornas mer l6ng-
siktiga utveckling. Under 1990 har det i
stort sett rAtt balans mellan S-E-Bankens
ordinarie in- och utldningsvolymer.

For de volymer som dr omedelbart
relaterade till penningmarknadsrdntor-
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Bruttoavkastningen iir i sin tur
summan av placeringsmar ginalen och
proaisioner och \ariga intiikter i ft)rhdllan-'de 

tilt medelbalansaolymen. Nyckeltalet
ger en bild av hur starkt intdktssidan
i tvecklats. Placeringsmarginalens ut-
veckling dr i regel mest avgorande for
bruttoavkastningens nivA.

Vinstmarginalen kan uttryckas som
hur mdnga kronors vinst, efter scha-
blonskatt, banken gor pd hundra kro-
nor i intdkter. Avgcirande fcir vinstmar-
ginalens utveckling dr bankens intiikts-
6ch kostnadseffektivitet samt forlust-
nivdn.

Analys av S-E-BanksgruPPens
rlintabilitet
S-E-BanksgruPPens riintabilitet pd eget
kapital hai den senaste femArsperioden
siunkit fr|n29.3 procent (efter 30 pro-
c'ent skatt) for 7986 till 6rets utfall pA
11.8 procent. Den historiskt sett hciga
lcinsimheten i borjan av perioden skall
ses mot bakgrund av den ldngtgdende
avregleringen av kreditmarknaden som
tillsahmans med en sjunkande rdnte-
nivd pdverkade S-E-BanksgruPPens
resultat mvcket positivt.

Den minskade riintabiliteten under
perioden iir en foljd av att vinstnivdn
mer dn halverats, vilket i sin tur beror
p6 att bdde vinstmarginalen och brutto-
ivkastningen fcirsdmrats. Ddremot har

kapital-multi plikatorn pdverkat rdntabi-
Ht6ten positivt, dvs hiivstAngseffekten
har tikat negot.

Bruttoavkastningens nedgAng Ater-
speglar frdmst en allt ldgre placerings-
marginal. Marginalen har sjunkit for
bAde valutautlAningen och obligations-
portfoljen samtidigt som valutautl6-
ningens andel av balansrdkningen har
blivit allt stcirre.

Den forsdmrade placeringsmargina-
len har inneburit att rdntenettot okat
mdttligt, trots en kraftig volymokning.
Tillsammans med successivt stigande
oersonalkostnader och det senaste Arets
itora kreditforluster resulterar detta i
en fallande vinstmarginal.

Sammanfattningsvis har S-E-Banks-
gruppens kraftiga volymokning den
i""itt" femdrsp"erioden skett till en allt
ldgre placeringsmarginal. Den kraftiga
volymokningen har dock kriivt en lika
snabb tillviixt i det egna kapitalet for att
klara det lagstadgade kapitaltiicknings-
kravet. Balansrhkningen har diirfor ge-
nererat en allt ldgre avkastning, b6de
totalt sett och i relation till det egna
kapitalet. Eftersom provisionsintdkter-
na samtidigt okat i en lligre takt iin de
totala kostnaderna har resultatet blivit
att riintabiliteten pd eget kapital sjunkit
kraftigt under femArsperioden.

RAntabilitet pA eget kaPital
efter schablonskatt

30,070

22,5

15,0

86 87 88 89 90

Vinstnivan efter
schablonskatt, 7o
(Resultat eft er schablonskav
Medelbalansvolym)

86 87 88 89 90

Bruttoavkastning, %
fotala intakter/
l\.4edeibalansvolym)

1
I
I

Vinstmarginal efter
schablonskatt, %
(Resultat efter schablonskatv
I4cler49B9!.-

*X* 3,0

87 88 89 90

Provisioner och ovr intaKer
I fo/nellande ull modelbalans-
volym,To

++e

86 87 88 89 90

1 .0

86 87 88 89 90

na dr skillnaden betydligt stcirre och
rdnteforfallotiderna skiljer sig dt. Storst
dr rdntekdnsligheten fcir de fastforriin-
tade posterna, ddr placeringarna dr be-
tydligt storre dn finansieringen pd
grund av bankens obligationsportfolj." 

Eftersom finansieringen av de fast-
forrdntade tillgAngarna sAledes har en
annan rdntebindning - frhmst penning-
marknadsrelaterad - innebdr fastrdnte-
placerinqarna en betydande rdnte-
e*poneting. Riintekiinsligheten kan
begriinsasined hjiilp av Jdrskilda in-
strument fcir riskhantering. Man kan
t ex med en rdnteswaP eller en FRA
(Forward Rate Agreement) byta rdnte-
bindningstyp eller rdntefcirfallotid
utan att;jalva tillgAngs- eller skuld-
posten p6verkas. Positioner av detta
slag redovisas som utombalansposter.

Fa.rt"fo.a.tdringar har ocksA en
annan inverkan pd avkastningen av

Kiinslighetsanalys av S-E-BanksgruPpens resultat

Fordndring
Effekt pA vinst

Resultateffekt per aktie *

Rdntenetto
Provisioner
Personalfordndringar

i medeltal
Lonehojning
Ovriga kostnader
IGeditforluster

+ / -'l.Vo
+ / -1.Vo

+/-100 pers
+ 1.7o

+/-1%
+/-100Mkr

+/-80 Mkr
+/-35 Mkr

-/+35 Mkr
-35 Mkr

-/+40 Mkr
-/+100Mkr

+/4.20kr
+/-0.09 kr

-/+O.O9kr
-0.09 kr

-/+0.10 kr
-/ +0.25kr

* Efter 30 procent schablonskatt

obligationsportfoljen. De obligationer
somdr foremdl fcir rdntejustering bor-
jar vid rdntebindningstidens utgAng
iopa med en annan rdnta. Om den
ldnga rdntan stigit sedan foregAende
rdniejusteringstillfiille dr detta positivt
fcir avkastningen pd obligationen.
Under 7990 var 1.8 miljarder kronor av

bankens obligationsportfolj foremdl fcir
rdntejustering. Motsvarande belopp
1,991 tir 0.6 miliarder kronor.
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Kapitantiickning
Kapitalkrav, belopp i Mkr

1990-1-2-31 7989-12-31 (pro forma)
Eanken Gruppen Banken Gruppen

Riskklass Tillgdngar
Riskvdgt

belopp TillgAngar
Riskviigt

Delopp TillgAngar
RiskvAgt

Delopp TillgAngar
Riskviigt

belopp

07o
207o
50%

100%

705 676
96 125
27 557

t82985

0
19 225
10 775

182985

63 566
118 354
101 055
245 527

0
23 671
50 527

245 527

55 262
77 019
75 732

131.667

0
15 404
7 866

131 667

53 639
85 056
91 437

780 465

0
77 071
45 719

180 465

Summa

Krav 87o =

406 337 212985

77 039

528 502 319 725

25 578

279 680 154937

12395

410 597 243 195

19 456

Kapitalbas, belopp i Mkr

Beskattat kapital
Minoritetsintresse
Viirderegleringsreserver m m
./. goodwill

Summa primdrkapital

Forlagsldn
./. aktier i bolag
som ej konsolideras

Summa kapitalbas

Overskott
Kapitalbas i forhAllande till
riskvdgda tillg6ngar

7990-72-31,
Banken Gruppen

7989-72-31 (pro forma)
Banken 

- 
Gruppen

Kapitalbas enligt nya regler
Primarkapital Supplementdrkapitat')

'J SJppleaerld'haoilaret lar matmalt uppge t i
primarkapitalet efter avdrag for goodwill.

4 667
0

1.7 91.5
0

16 582

9 498

-779

25 360

8 322

1.1..97a

5 537
300

14 853
-1.444

19 246

10 830

-918

29 158

3 580

9.7Va

4089
0

10 881
0

L4970

3 449

-660

17 759

5 364

71..5%

4941
1.'r6

13 199
486

17 770

4226

-660

21 336

1 881

8.8Vo
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SAviil banken som gruppen har vid
de tre tertialskiftena 1990 ldmnat re-
dovisning for kapitaltiickningssitua-
tionen till Bankinspektionen enligt de
regler som triidde i kraft den fcjrsta
februari 1990. Vid varje rapporttill-
fiille har kapitaltiickningsgraden
overstigit 8 procent. Det innebdr att
bAde banken och gruppen redan frdn
borjan klarat den l?igsta grdns for
kapitalstyrkan som blir obligatorisk
frdn och med ArsskiftetT992-93.

I rapporten per den sista december
1990 ingdr av styrelsen fcireslagna
bokslutsdispositioner i kapitalbasen.
Ddremot har eventuell inverkan av
styrelsens forslag till vinstdisposition
inte tagits med.

Som fcirsta svenska bank emittera-
de S-E-Banken under fcirsommaren
ett s k evigt forlagsldn med siirskilda
villkor, "perpetual subordinated de-
benture loan". Detta lAn, som inte
kan sdgas upp frAn placerarnas sida,
har efterstdlld betalningsrdtt och dr
utstiillt in blanco. Hdrigenom fAr det
- efter siirskilt tillstAnd - rdknas in i
supplementiirkapitalet utan att in-
kriikta pA utrymmet for de traditio-
nella tidsbundna fcirlassldnen.

28

Kapitalbasen forst;irktes ocksA med
577 Mkr genom en emission av fria
A-aktier riktad till de civriga banker-
na i Scandinavian Banking Partners.
Dessutom emitterades ett stort antal
tidsbundna forlagsldn pA samman-
Iagt 7.4 miljarder kronor.

Aktiv kapitalbaspJlanering
I arbetet med att uppriitthdlla kapital-
tiickningsgraden dr det inte bara om-
sorgen om. kapitalbasens storlek som
iir viktig. Aven kapitalbasens sam-
mansdttning har stor betydelse.

Primiirkapitalet bestAr i princip
helt av riintabilitetskrdvande och ddr-
med dyrt kapital, medan supplemen-
tiirkapitalet enbart innehAller upplA-
nade medel, framfcir allt traditionella,
tidsbundna forlagslAn.

Lagen medger att primdrkapitalet
bara behciver utgcira hdlften av kapi-
talbasen. I praktiken dr detta inte
mdjligt i dag, eftersom det for niir-
varande inte finns tillrAckligt med
instrument fcir att fylla utrymmet for
supplementiirkapital. Dessutom inne-
bdr avdraget fcir aktieinnehav i bolag
som inte konsolideras att det i prakti-
ken i fcirsta hand iir supplementdr-
kapitalet som utnyttjas. Mot denna

bakgrund ;ir det viktigt b6de att helt
fylla utrymmet for forlagslAn och att
finna fler upplAningsformer som kan
godkrinnas som supplementdrkapital.

Med de nya reglerna 6r det nivAn
pA primdrkapitalrelationen som av-
gtir formAgan att klara kapitalkravet.
For S-E-Banksgruppen uppgick minimi-
nivAn vid Arsskiftet till5.3 procent.
Samtidigt dr det nivdn pA frimeir-
kapitalrelationen som bestdmmer
graden av handlingsfrihet - antingen
den nu skall anvdnXas fcir affdrsex5an-
sion av reguljdrt slag eller kriivs fiir
strukturella dtg2irder.

Riskviigningsregler
i sarnmandrag

20%

7007

50Vo

Stater och centralbanker i OECD-
omrAdet samt svenska kommuner

Banker och rivriga finansinstitut
under offentlig t-illsyn, med vrssa
Degransnlngar

Affiirer siikerstiillda med pantbrev
i bostadsfastighet

Allt ovrigt

Med riskvdgning menas den andel av en affdrs
eller ett Atagandes bokforda belopp som liiggs
till grund fdr berdkning av kapitilkravet 

--

8 procent.



Redovisningsprincip er

Koncernredovisning
S-E-Banksgruppen omfattar Skandi-
naviska Enskilda Banken och de
bolag i vilka banken direkt eller indi-
rekt har mer An 50 nrocent av aktier-
nas rdstvdrde. I koniernredovisningen
ingdr ej bolag som banken rivertagit
for skyddande av fordran ( s k pant-
bolag).

Gruppens balansrdkning uppriittas
enligt fcirarirasmetoden. Det innebdr att
bokforda vdrden pA aktier i dotter-
bolag elimineras mot det kapital i
dotterbolagen som fanns ndr de for-
vdrvades. Obeskattade reserver har
vid forvdrv i Sverige belastats med
30 procent latent skatteskuld samt i
utlandet med respektive lands giillan-
de skattesats.

Ett dotterbolags bidrag till grup-
pens eget kapital dr sAledes endast
sddant kapital som skapats efter for-
vdrvet. De overviirden som uppst6r
vid eliminering av aktier i dotterbo-
lag fordelas pA respektive bolags till-
gdngar eller redovisas som goodwill.
Dessa civervdrden skrivs av enligt
den berdknade ekonomiska livsliing-
den. Fcjr viss goodwill innebiir detta
en avskrivningstid pA 5 da for mer-
parten 10 Ar samt fcir t ex fastigheter
under fastighetens AterstAende bruks-
tid.

Vid omr2ikning till svenska kronor
av boksluten for dotterbolagen i ut-
landet anvdnds dagskursmetoden.
SAlunda omrdknas balansriikningens
poster efter kursen pA balansdagen.
Resultatrdkningarnas poster omrdk-
nas efter genomsnittliga kurser under
aret.

Eftersom balans- och resultatrdk-
ningarnas olika poster omrdknas med
skilda kurser uppkommer omrcik-
ningsdifferensel. Dessa ingAr ej i kon-
cernens resultat utan fcirs direkt till
eget kapital. Denna omrdkningsdiffe-
rensreserv fordelas i sin tur nA bund-
na och fria reserver. Se dven'nedan
under Viirdering av fordringar och
skulder i utkindska valutor.

Dotterbolagen
Vid konsolidering av dotterbolagen i
S-E-Banksgruppen har anpassning av
redovisningen skett till moderbola-
gets redovisningspri nciper.

Vlirdering av tillgingar och
skulder i utliindska valutor
Utgdngspunkt for bankens vdrdering
av tillgdngar och skulder i utkindskn
unlutor dr balansdagens kurs. Som
balansdagens kurs anvdnds genom-
snittet av i Sverige noterade kop- och
sdljkurser. Finns bara en notering gdl-
ler denna. Vid viirderingen uppkomna
orealiserade fcirluster netto belastas
rorelseresultatet, medan orealiserade
vinster netto balanseras.

Ldngfristiga skulder i utl;indska
valutor, som avser refinansiering av
dotterbolagsaktier vdrderas till an-
skaffningskursen.

Pd balansdagen utestAende netto
av orealiserade vinster efter avdrag
fcir orealiserade fcirluster pd termiis-
affarer har i sin helhet balanserats.

Avskrivningar
Bnnkens inaentsrier skrivs av enligt
plan. Skillnaden mellan planenliga
och skattemiissiga avskrivningar fors
till en civeravskrivningsresew. Bank-

fastigheter skrivs av med skattemds-
sigt hogsta medgivna procentsatser.

Avskrivningar pA leasingobjekt
grirs enligt annuitetsmodell och base-
ras pA ett erfarenhetsmdssigt, forsik-
tigt berdknat restvdrde vid avtals-
periodens slut. Fcir leasingobjekt som
inte kan omsdttas pA en fungerande
marknad dr det planenliga restvdrdet
noll vid avtalsperiodens slut. Dess-
utom redovisas som avskrivning de
nedskrivnin gar p i leasingobjekt som
svarar mot vdrdefcirluster pA grund
av leasetagarens bristande betalnings-
formAga samt eng6ngsavskrivningar i
samband med avyttringar av leasing-
obiekt.

Redovisning av kreditf iirluster
Rorelseresultatet belasta s "med faktiskn
och bet'arade lcreditfiirluster. Atervinning-
ar minskar forlusterna.

For krediter till vissa leinder fast-
stiiller bankinsnektionen ett minimi-
krav av reservering. Gjorda reserve-
ringar fors till reserv for befarade
kreditforluster.

Reseraen fcir bet'arnde kreditfr)rluster
iansprdktas genom att fordringar sdljs
med forlust eller slutgiltigt skrivs ned
eller Aterfcirs i samband med att iiter-
vinning gors.

Virderegleringskonton
Svenska banker har mojlighet att gora
inkomstskattemiissigt avdrags gilla
avsdttningar till vdrderegleringskon-
ton for bl a utldning och obligationer.
Overfciring mellan kontona fAr ske
via resultatriikningen.

Skatter
SAvdl berAknad svensk inkomstskatt
som i utlandet erlagd skatt samt
berdknad vinstdelningsskatt redovi-
sas i posten Skatter i resultatrdkning-
en. Fastighetsskatt och vdrdepappers-
skatt redovisas som rcirelsekostnad.

Principdndringar
1989 6rs riikningar har anpassats till
1990 6rs redovisningsform. Effekten
av de dndrade redovisningsprinciper-
na blir att pensionskostnaden okar
med92 Mkr. Se vidare not 4.
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Resultatrdkningar
Noter sid 32 * 35.

S-E-Banksgruppen S-E-Banken
1 9S0
Mkr

1S8S F6rAnd-
Mkr ring 7o

1990 198S
Mkr Mkr

FOrand-
ring 9/o

lntdkter
R6ntenetto
Provisioner, avgifter och agio

Svenska rorelsen
Utldndska rorelsen

Ovriga intakter

Summa intikter

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Ovriga kostnader
Avskrivningar

Summa kostnader iiire fdrluster

Resultat frire fiirluster
Kreditforluster
Ldnderriskreserveri n g
Sarskild fdrlustriskreserver:nq
Orealiserade kursforluster

R6relseresultat

Extraordiniira intdkter och kostnader
Extraordindra intidkter
Extraordinrira kostnader

Resultat frire bokslutsdispositioner ech skatter

Bokslulsdispositioner

Skatter
Minoritetens andel

Redovisat Srsresultat

not 1

nol 2

B 054

1  8 i 6
1 50]

6 612 +21 .8

, 7 5 7  *  3 . 4
1 054 +42.4

6 055 5 1 5 4  + 1 7 . 5

1 4 3 1  + 1 0 . 6
997 + 9.9

2 678 2 428 +10.3
601 718 - '16.3

9 334 1300 +12.5

2 576 2 248 +14.6
760 614 +23.7

1 529 1 234 +24.0
244 -196 +24.2

1 582
1 096

not 3

. l . J t /

1 389
2 811
I  4vY

+  t o . u
-  7 .3

+16.8

+ z t . o
*21.8
+25.7
+ J O . O

+23.8

+ 8.6

12760 '�10922

not 4

nol 5

nol 6

not /

not B

noi 8

nat I

934
Z JOd

A - 7  A
a I l

2 qrn
767

1 BB3
347

7327 5917

srtGl 5@5'1 400 538
200 7
500

3312 4441

1 4
446

2920 4413

5109 4252

4225 4fi)8
1 125 445

186 3s
350

I
I

2 &

+19.0

+ 5.4

nol 10

not 13

1 773

552
+:,

z Y t  I

453
z

+\t | ,.t

-25.5

-58.5

-{x}.8
_JV.  I

+22.1

42.4

2 001

873

128

t o21

nol I

not I
271
834

! ) \ )

64

3 527 -27.3

1 6

447 +86.6

3108 -35.6

2078 -58.0

B0 +60.0

6(X 10{-7 't 000 gfl) + 5.3
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Balansrdkningar
31 december
Noter sid 35 - 43.

S-E-Banksgruppen S-E-Banken
1 990
lvlkr

1989 Foriind-
Mkr ring Vo

1 990
Nlkr

'1989 Forend-
Mkr ring a/o

Tillgdngar
Kassa och kassakravsmedel
Statspapper och obligationer

Aktier

not 18

not 19

not 20

not 21

I 347
3 902

935
1 3 0

14.5
4.4

28.1

42.3
9 . 7

30.6
36.4
67.4
t o .  I

27.0
4 . 6

24.0

-  42 .5
+ 34.1

+ 40.0
+ 8 .4
+ 62.6
+ 7 .2
+ 15.7

+  a t , a

+112.5
-  7 .4

7i
5 386'130

not 14 3 829 3 343
not l5 31 959 30 624
no t16  2268  3  156

3 821 3 330 + 14.7
28 390 29104 - 2.5

1 372 1 056 + 29.9

25 662 15 813 + 62.3
45 439 32 348 + 40.5

2O9771 145 139 +  44 .5

+
+

+
+
+
+
+

Placerat hos
svenska finansinstitut

Certifikat

UtlAning

26 863 18 872
34 521 31 482utldrndska banker

Leasingobjekt
notlz 312644 239 440

6 853
2 330
I  1 1 4
I  t t +

178
not22 26 936 28248 1 7  3 9 8  1 6  1 4 2  +  7 . 8

338079 247 14O + 36.8
52 874 25 859 +104.5

1 057 1 304 - 19.'1
229701 163 124 + 40.8

not25 99 146 81 822
not 26 2 225 1 047
nor2z 43709 46992

33 528 14 657

618 +  14 .9
3 412 + 57.9

178 - 27.O

1 021 + 72.7

795 +104.0
1 7  8 1 5  +  5 3 . 6

227 923 + 39.0
10 635 +50.4

Fastigheter och inventarier

Allemanssoarkonton, netto
Ovriga til lgAngar

Summa tillg6ngar
varav fordringar pa koncernbolag

453 384 365 640

1 580 2 749
332 117 247 741

Stallda panter
Beviljad utlAning

Skulder
Uppl&ning frAn

svenska banker
ovrioa svenska finansinstitut

12  093
3 576

B 636
3 298

1 1  3 0 1
1 596

'137 809 84 734

B  5 7 6  +  3 1 . 8
2 368 - 32.6

121 729 85 187 + 42.9
1 15 599 97 504 + 18.6

utlAndska banker
InlAning nor24 112 555 104 960
Commercial paper 11 487

4 781
I 924
1 021

2 403
I  / O J

1 622
27 356

Bankcertifikat
L&ngfristiga skulder
Reserv for befaradekreditf6rluster
Ovriga skulder
Minoritetsintressen

Summa skulder
varav skulder til l koncernbolag

Obeskattade reserver och eget kapital
Obeskattade reserver

Vardereg lerin gskonton

300 1  1 6  + 1 5 9 . 4

427 68'1 342550 + 24.9

19 328 17 170 15 377 14 203 + 8.3

r38 143 - 3.5
155.15  14346 +  8 . .1

2 635 2 569 + 2.5

1 7 2 2  1 2 1 0  + 4 2 . 4

316 897
15 990

Ovriga obeskattade reserver
Overavskrivning inventarier -

Eget kapital
Aktiekapital

243 AOg 937 A-aktier a nominelll 10 kr

7 603 260 B-aktier at nominpllt 10 kr

12 846 467 C-aktier e nominellt 10 kr

Bundna reserver
Fria reserver
Redovisat Arsresultat

Summa obeskattade resen er och eget kapital - not 28
Summa skulder, obeskattade resen er
och eget kapital

Garantiforpliktelser

not 1.1

not  12 40
143

50
1 4 7

12.6
1 9 . 1
2 . 8

I  z . o

+ 27.3
+  v t . o
-  42.4

19 51  1  17  367

+

+

2 635

2 244
659
604

1 763
344

1 047
3 1 0

1 000

2 569 +  2 . 5

1 4 2  + 1 1 8 . 3
950 + 5.3

not 2e 34 O37 28 134
6 455 7 309

6  1 4 2 5 723

25653 23090

453334 365640

5 667 4 871

21 182 19 217 + 1O.2

338 079 247 'l4O + 36.8

40263 33  816 +  19 .1
6 455 7 309 - 11.7

+  1 1 . 1

+ 24.O

+ 21.O
-  1 1 . 7Bevil iade icke disponerade remburser

Fordringar pA och skutder till svenska finansinstitut resp fordringar och skutder i uthndska valutor forekommer i flera av balansrekningens poslel

en sammanstelhino hdrav lamnas i not 30. Vidare Hmnas i not 31 en specifikation till vissa \taganden utanfdr bankens balansrekning
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Noter till resultat- och balansriikningar
Mkr drir ej annat anges

Valutakoder
Foljande interna.lionella valu- DIM tyska mark
iakoder anv6nds: DKK danska kronor
AUD auslraliska dollar ESB soanska o€setas
BEF belgiska francs FIM finska mark
CAD kanadensiska dollar GBP engelska pund
CCU capital cunency unit INR indiska rupier

(mix av USD, GBP, JPY japanska yen
CHf, DEMi LUF luxemburgfrancs

CHF schweizerlrancs MAil marockanska dirham

MXP mexikanska pesos
NCZ brasilianska nya cruzados
NLG holl:indskalloriner
NOK norska kronor
PTE portugisiskaescudos
SGD singaporedollar
TND tunisiska dollar
USD amerikanska dollar
XEU European currency unit

Fcrekommande sifferuppgifter inom parentes avser 1989, om inte annat sdgs. Procenttal
avseende S-E-Sanksgruppens, bankens och dess dotterbolags rdrelse tir baserade pA icke
avrundat sifferunderlag. Procenirella forlndringar avser j;imiorelser med 1989, om inle annat

{ Rdntenetto
I
a

Specifikation av rdnteneltot i banken; dagsmedeltal, dvs Arsgenomsnitt Jor balans-
rzikningens oiika posler dag for dag, samt motsvarande rdntesatser och rriniebelopp.

Diskontot var i genomsnitt under hret 11.12 procen: (+1 .88 procentenhel).

1990

Rante-
sats I'

Bankens placeringar
Kassakravsmedel . . . . . . . . . . . ." . . . . ."
Svenska obligationer
Ovriga statspapper och obl igationer . . . . , . . . . .
Placerat hos svenska finansinstitut

ut lEndska banker . . . . . . . . . . .
Utl6ning i  svenska kronor . . . . . . . . . . . .

i  u t l i i ndska va lu to r  . . . . . . . . . .
n . , - i ^ ^  + i i l ^ A - ^ ^ -
v v r  r g d  t f l r g d r  r v d r  ,  ,  , .  ,  , . . .  , .  . . .  , .  , . , .

Summa placeringar

Bankens f inansierin gskdllcr
UpplAning fr6n svenska banker.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ovriga svenska finansinslitut..........
ut ldrdska banker . . . . . . . . . . .

In l6n ing  i  svenska k ronor  . . . . . . . . . . .
i  ut landska valutor .- . . . . ." . . . .

L&nglr isl iga skulder . . . . . . . . ."
Ovnga skuloer
Summa f rammande kap i ta l  . . . , . . . . , . .
Fget kapital och obeskalcade reserver .......

7.98 17 984

2.28

Rante-
sats %

Banta
l/krmedeltal

Rrrn'la
Mkr

3 297
23 459
5 044

17 000
44 838
73 13't

102 583
I 244

277 596

7 619 1 '1 .81
388 1 1.60

109 387 9.35
78 606 9.92
22326 9.16
22 592 9.86
t 4  0 I o

,55 gU g.30
21 662

3 020
10.56 2 477 28 955
1 1.66 588 2 541
13.61  2314 15  528
B.B7 3977 35  571

14.97 10 947 , '  68 897
s.38 I 620 65 142

-71 5 915
10.75 25852 225569

i o . ;  3  i ;
1 1 . 8 4  3 0 1
1 1 . 5 8  1  7 9 8
9.58 3 407

1 3 . t 6  I  0 6 6 1 )
8.20 5 339

57
10.26  23  138

9.87 817
1 1 . 0 6  7 1
9.29 7 6S3
8.56 5 973
6.99 1 587
s.79 1 205

638
8.71  17  984

900 8278
45 643

10 224 82 796
7 797 69779
2 0 4 4  2 2 7 1 5
2268 12 308

519 I  961
23797 206 480

19 089

Summa f inansieringski i l lor . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  277 596 8.57 23 757 225 569
Ranlenetto .. 6 055
Placeringsrnarginal . . . . . . . . . . . . ." . .  2. 18
' '  
varav kreditavgifter ............,. 222 2OB

I gruppens riintenelto 8 054 Mkr (6 612 Mkr) ingAr leasingnetto med 858 Mkr (538 Mkr),
bestAende av leaslngavgifter 2 497 Mkr (1 742 Mkr) minskat msd avskrivningar pA leasing-
objekt 1 639 Mkr ("1 204 Mkr).

p Provisioner, avgifter och agio Gruppet

1990 19gg

J J /  J C  I

517 673
494 324
468 4C9

1 501 1 054
J J t /  l 6 t l

Banken---:;;;---------

,r 1 ,31
497 573
411 333
463 294

'1 096 997
2678 2 428

Svenska uti iningsrorelsen .. . . . . . , . . . . . . . . .  " . .
Svenska och utl6ndska fondrorelsen
Notariat- och jurisirorelsen .. . . .  "  ". . .  " . . . . . . .
Ovriga svenska rorelsegrenar
Ullandska rcrelsen

2 Ovriga infdkter
t

Gruppen Bad(en
1990 1989 1990 1989

242 213
64 73 449 439
B0 195 7e 196

.1 003 1 018 73 83
1 389 1 499 601 '18

Faqtinheter

Alu+iar r i . l6 lnin^2r

Handel med obl igationer mm ... . . . . . . . . ." . . .
v v , , v f  . . . . , . . . . . . . .

J./.

Aklieutdelningar har i banken anteciperats med 370 Mkr (375 Mkr).



4 ' ,

l

1rl:allll



7 
Avskrivningar

Goodwill
1990 -t989

"r35 60
3]4 260
25 27

474 347

'1990 
1999

244 196

2M 196

Invenlarier
Fasligheter

For goodwitl tiltiimpas Arlig avskrivning med 107o (i vissa fail 2ao/o). Goodwill i gruppen upp-
gAr sammanlagt till 1 444. Mkr efter avskrivning. Inventarier i banken skrivs av lnligt sarsi<i:O
plan, som i korthet innebiir att persondatorer o dyl skrivs av pA ke 3r, instal:ai'oner av kon-
torsterminaler pA sju &r och ovriga inventarier pA fem 6r.

I 
Kreditfiirluster Grupp* Beker

1990 1989 1990 1989

* 73 -155
ean

Ate.torda reserveringar for befarade kreditforluster
liinderrisker - 28 -109 - 28 *109
ovriga ............ -298 -185 '.293 -103

lnflutet pi tidigare konstaterade forluster -'!00 -251
S6rskild reservering for fdrlustrisker 500
Alets reservering for befarade kreditforluster

findenisker 2AA
0vriga... . . . . . . . . . .  869

Arets konstaterade forluster
lAnderrisker 2B
6vr i9a . . . . . . . . . . . .  929

Kred l t fo r lus le rmm. . . . . . . . . . . . . . .  2100 545 I 681 480

Vid berilkning av marknadsvirde for fordringar pA betalningssvaga ldnder har ej beaktals
fordringar enligt den s k Bradyplanen.

7 186 35
291 644 281

109 28 109
683 847 422

I 
Extraordindiraposter Gruppen

'ts90 198s

lntiikter
Mottagna koncernbidrag
Flealisalionsvinster vid forsil.ining av aKier

Fnskilda Securities Ltd...,.........
Finanzierungsgesellschaft VikinS ...................
Banque Marocaine

v v i l v r . . . . . . . . . . . .

Kostnader
Liimnade koncerrbidrag
Nedskrivning av aktier Scandlnavian Investments plc
Avg&ngsveder|ag ..."..."..".......

z+

t z J

24
7 - 7
t v

14 33
6 4

271 28

Stempeiskatl for fondemission.
StAmpelskatt for ny€miss,on 12
Aktiet igart i l lskott DSB .. . . . . . . . . .

26

I U

20

ooJ

123
2n

t z

I

393

zo

A

1 3

Avstittning till Hans Cavalli-Bjo*mans fond ............
AvsSttning till Per Ake Hanisons fond
Avsatring till S-E-Bankens utvecklingsstiftelse ............
Realisationsforlust vid fdrsdljning av aKier
Aweckling av Scandinavian Bank .........,"..
Alerbetalning av overskjutande skati .........,..
Ovrigit  . . . . . . . . . . . .

447aaAo4

J5Z
a

!,

+̂uo

34





t { 
Kassa och kassakravsmedel Banken

i 990 ..989

l B9S 1 412
1 827 1 827
3726 3 239

s5 91
3821 3 330

3  1 8 2 2 994

Kassa i svenska kronor ...
Medel insatta i riksbanken
FOr tAckning av kassakrav
Kassa i  ut landska valulor
Summa kassa och kassakravsmedel . . . . . . . . . ,

Kassakrav

Enligt riksbankens bestAmmelser gAller far banken ett s k kassakrav p6 4 procent av ban-
kens inlAning i svenska kronor och vissa andra forbindelser. Summan av bankens kassa i
svenska kronor och medel insatta i riksbanken skall uppgA till minst det1a.

| $ 
Statslapper och obligationer cruppen

1990 1989

6 475 1 999
r0  850 10  268

3 1 8  1 5 3
7 574 11  2A7
3422 4341
5 112 3 680
I  O+U Z JJJ

35 0g1 33 SSl

-!l!3_ -9_92
31 S59 30 624

6 594 2013
r0 304 I 703

315 147
6 738 10 401
3 2 1 7  4  1 5 8
5 425 3 576
1 256 2313

33 849 32 31 1

Banken

--r!g --!31
3 121 1  659
9 408 9787

114 126
11 794 14256
3374 4239
3243 2  019

448 130
31 502 32216

:q.I? ill?
28 390 29 104

363 676

3240 1 673
8 962 S 222

. t ] r  1 2 1
10948 : :3246
3 167 4 058
324A 2 000

366 126
30 034 3A 446

A. Anskafiningsv?irde

Stalsskuldforbindelser inkl statsskuldvi ixlar . . . . . .^.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stelqnhl inei innor

Kommunobligationer . . . . . . . . . . . . .
Bostadsobligationer . . . . . . . . . . . . . .
Industr iobl igal ioner . . . . . . . . . . . . . . . .
UtlAndska obligationer
Ovr ig t  . . . . . . . . . . . .

Summa anskaffningsvdrde .. . . . . . . . . . . . . . . .
AvgAr: v5rderegleringskonton for obligatloner/rdnterisker

en l ig t  no t  1  1  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nettobokforingsveirde i  balansrakningen.,. . . .  . . . , . . . . . . . . . ,
I  obl igationer ingir forlagsbevis med .. .". . . . . . .

l. Marknadsviirde
Statsskuldiorbindelser inkl statsskuldvi ixlar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statsobl igationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunobligationer . . . . . . . . . . . . .
Bostadsobligationer . . . ." . . . . . . . . .
Industr iobl igationer . . . . . . . . . . . . . . . .
Utkindska obligationer
Arrr in+

Summa marknadsvirde

16 Certifikat Banken

1990 198S1990 1939

Certifikat €mitterade av:
svenska banker . . . . . . . . . . .
andra svenska finansinstilul

45
237 579 237

2 031 2 532 1 135
2 2 6 8  3 1 5 6  1 3 7 2

45
579
432

i  uctf

t / utHnine Oreglerade fordringar definieras som fordringar dtir kredittagarna inst5llt betalningarna eller
d:ir forfallna amorlerings- eller ranlebelopp utestatt obetalda liingre tid 5n tvA m6nader. En
oreglerad fordran innebiir inte med nodvandighet en forlustrisk. I bankens utl&ning finns
oreglerade fordringar som uppgdr fll2791 Mkr. (Se not 30.)

| $ 
Leasinsobjekt Gruooen

---!q ---tr99
LeasingobjeKens anskaffningsvArde ............. 11 252 7 45O
Ackumulerade avskrivningar enl. plan -2 993 -2 316
Nedskrivring p6 ieasingobjeK - 35 -23
Forskott pA leasingobjekt . . ." . . . . . . . . . . . ." . . . .  1 123 1 742
BoKort vdrde I 34? 6 853

I det bok{orda vArdet ingir leasingobjekt med 78 Mkr (44 Mkr) som hyrts inom gruppen
och diirfor ur gruppens synvinkel utgor inventarier.

| $ 
lastiSheier och inventarier Gruppen

1990 1989

2 988 1 550
914 780

3 902 2330
1 788 1 750

Bank€n

--i99 --lr*
1 3  1 3Fastigheter

Inventailsr
Summa iastigheter och invenlarier.......
Taxerin gsvdrde fasiigheler

605697
7 1 0  6 1 8

7 5

Under rubriken fastigheter redovisas det nya bankhuset i Rissne, som ar under upp-
forande , med 1 089 Mkr {'120 Mkr}36
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l$ Unstristisa skulder Gruppen: Htir ingdr, utover bankens forlagslAn, friimst Svensk Fastlghetskredit AB:s lAng-
fristiga uppHning.

Eanken: Hiir redovisas det bokforda vdrdet av utelopande forlagslAn och obligaiionslAn.
Nomlnella belopp ar i miljoner i respektive valuta.

Loptid
F6rlagsl&n
1972191
1974184/94
1576/91
'1981/91

1986/91
1986/91
1987/94
1987/92
1987/92
19BB/93
1988/94
1 988/93
1 S89/99
.1990/95

1 990/97
I YYU/YC

1 990/05
r 990/05
1 990/00
1 990/OO
1 990/00
1 9S0/00
I  YYU/V /

1990 (evigt)
1990 (evigt)
1 990/99
1 990i99
I YYU/VV

1 990/00
"1990/00

Konvertibelt f6rlagslAn
1 988/95

0bligationsl{n
1987/92
1987/93
1 988/92
'1988/93

1 988/91
1 9BBl94
'1988/93

1989/92
1 oRO/O?

1 989/99
1 989/96
I vbv/v I

1989/92
1 989/96
I  ORO/Ol

1 989/94
1 989/91
lg}g/92
1 990/95
1 990/96
1 990/95
'1930196

1S90/00
1 990/95
I  OOn/O4

1 9S0/91
1 990/95

Ursprungligt
nominellt belopp

BoKort Rantesats
belopp o/o

SEK
SEK
SEK
SEK
LUF
DKK
Dtrl\

75.0
75.0

100.0
200.0
300.0
300.0

I 000.0

4.9
15.0

't98.9

291.9
980.1

R A R

E A  R

439.4
291.9
949.4
54.5

109.0

291 .9
24.3

1 88r .0
461 .2
439.4
750.2
'181.6

570.0

879.0
659.2
439.5

't 010.9
130.0

11 970.3

1 194.7
13165 .0

395.7
375.1
840.2
570.0
368.1
54.5

337.1
429,4
210.1

149.9
219.8
210.1
838.6
252.1
699.2
336.1
187.6

1 081.8
2 016.6

439.4
570.0

1 081 .8
1 500.5

302.1
549.4

1 264.4

8.00
7.50
9.50

25.001)
7.25

10.25
2l

7.25
7.62
7 1 9

4.50
10.75

3)

10 .13
s.75

't 0.25
4j

4l

4l

6.0
7 .13
9.0

9.38
4)

4)

6.0
6.0

6.0
4)

LUF 3OO,O
LUF 300.0
LUF 300.0
cHF 100.0
DKK 300.0
sEK 1 000.0
LUr 300.0
LUr 600.0
LUF 300.0
DKK 300.0
DKK 25.0
USD 330,0
x-u 60.0
cHF 100.0
DEM 200.0
LUF 1 000.0
usD 100.0
DEM 170.0
AUD 200.0
AUD 150.0
AUD 100.0
AUD 230.0
GBP 12.0

sEK 1203.2

JPY 10 000.0
DEM 100.0
JPY 20 000.0
usD '100.0

CAD 75.O
LUF 300.0
JPY 10 000.0
cAD 150.0
JPY 5 000.0
DEM 120.8
DFM 4O.2
AUD 5O.O
JPY 5 000.0
usD 150.0
JPY .6 000.0.
JPY .'16 644.0
JPY 8 000.0
DEM 5O.O
GBP lOO,O
JPY 48 000.0
cHF 100.0
usD 100.0
GBP 100.0
DEM 400.0
JPY 7189.9
AUD 125,0
JPY 30 000.0

4.50
4)

7.00
9.00

10.75
7.50

s)
11.25
9.00

6.81
16.25

6.00
10.00
10.05

5.00
6.97
8.00

4)

4l

6.5
9.05

1 3 . 1 3
4t

4l

l . t . o o

7.O

38





{lfl Svenskafinansinstitut
vv och utldndska valutor

a) I foljande balansrdkningsposter ingAr fordringar pA och skulder till svenska finansinstitut
med nedanstAende belopp:

Tillgingar

Kassa och kassakravsmedel ..................
Corti{ikai

Placerat hos
svenska bariker . . . . . . . . . . .

UtlAning
Ovriga t i l |gAngar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Summa tillgAngar
Beviljad utlAning
1) varav oreglerade fordringar 1 324 Mkr.

Skulder
I  l^^tA^;^^ {-*^
u P P r d r  r r r  r Y  r I  q r  I

svenska banker . . . . . . . . . . .
ovriga svenska fi nansinstitut

Inl6ning
Ovriga skulder

Summa skulder

Tillgfrngar

Kassa och kassakravsmedel . . . . . . . . . . . . . . .  . .
Siatspapper och obligationer
Certifikat
Placeral hos

svenska linansinslitut ............
ut l indska banker . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . : . .

UtlAning
Fastigheter oeh inventarier
Ovriga t i1|g6ngar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Summa t i l lg6ngar . . . . . . . . . . . . ." . .

Skulder
Upplining frAn

svenska banker . . . . . . . . . . .
ovriga svenska finansinstitut
ut ldndska banker . . . . . . . . . . .

Inl6ning
Commercial paper . . . . . . . . . . . . .
Sankcertifikat
Gngfristiga skulder ..........
Feserv for beJarade kreditfdrluster
Ovriga skulder
Summa skulder

24 346 20 968 21 852 19 257

r989

1 827 1 827
237 624

26 863 18872
10 586 5 253
2 1 3 9  1  3 1 6

41 652 27 892

12 093 8 636
3 576 3298
6 498 6 636
2179 2 398

1 B27 1 827
237 624

25662 r5 813
39 980 2A 174
2  139  1  316

69 845 1) 39754
41 317 21 824

1 1  3 0 1
r 596
6776
2 179

8 576
2 368
5  915
2 398

b) | foljande balansriikningsposter ing6r fordringar och skulder i utkindska valutor med
nedanst6ende belopp:

Gruppen

1990

94
7 896
1 043

91 94 91
6 126 3 688 2034

561 227 155

3 045 3 005 2894 1 937
27 998 25798 39 979 27 114

129784 72884 122518 72267
36 19  36  19

6 314 I 387 1 634 1 821
176214 117 871 171 070 '105 438

5 960 506
2283 2413

127 990 75928
25 683 2S 58.1
11 487 9924

4781 1 021
30 966 3 576

484 471
7 563 13 640

217 197 ]37 060

6 084 822
1 275 1 879

112 461 78 663
28 BBB 24767

2 403
'1 763 1 021

30 048 11 449
405 342

3 084 1 801
186 411 120744

ii.t

4A
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Specifikation av aktieinnehav enligt not 20

A. Dotterbolag
Dotterbolag iSverige
Aktiv Placering AB, Slockhotm
Akliv Placering Fondfinans AB, Stockholm
Arsenalen. A3, Stockholm
Finans$kandic AB, Stockholm
Garnisonen, AB, G6teborg
SEB-Fastigheier AB, Stockholm
Svensk Fastighetskredit AB, Stockholm
Kortbetalning Servo AB, Stockholm
Summa dctterbolag i Sverige

Dotterbolag iutlandet
Deutsch-Skandinavische Bank AG,

Frankfurt am Main
Scandinavian Investmenls plc, Londonll
Skandinaviska Enskilda Sanken Corporation,

New York
Skandinaviska Enskilda Banken (Luxembourg) S.A.,

Luxemburg
Skandinaviska Enskilda Banken

(South East Asia) Limited, Singaporc
Skandinavlska Enskilda Banken

Funding lncorporated, Delaware
Interscan Servigos de Consultoria Lida,

56o Paulo
SEB lnvestment Management

Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luxemburg .
Skandinaviska Enskilda Reinsurance S.A., ................
Fodagsbevis i Enskilda Securities
Summa dotterbolag i utlandet

Summa dotterbolag

1990

Nominellt
varde

Bokfort
varde

UtdeF r<isf
nang andel %

21 .0
124.0

4.O
zz3-u

4.O
130.0
200.0

n e

D:M 81.2
GPB 15.0

USD 1O.O

LUF 1000.0

SGD 4O.O

USD O.O

NCZ 0.0

BEF 450.0
BEF 5O.O
GBP 1 .9

1 740.5

393.9
2067.2

88.6

| \tu.c

110.2

o.1

z t - z

120.0
0.1

'145.0

0.0
980.0
473.9

n a

JI+, U

zoa , v

4.4
100.0

100
100
100
J00
100
100
100

100
.100 1)

100

99

100

100

100

100
100

370.0

t o . J

2.5

75.2
8.2

20.o
2 896.4 16.3

4 636.9 386.3 2)

1)Scandinavian Investments plc, London, dger Scandinavian Bank Group, som i sin tur Ager Enskilda Securities och
Banque Scandinave en Suisse [8%). I det bokforda viirdet ingar aKieiigartillskott med 273 Mkr.
z)Anteciperade utdelningar 370 Mkr.

1990

Nominellt
vairde

utdel-
ning

Bankens
rOst-

andel %

gokfort
verde

B. Scandinavian Banking Partners
Den norske Bank AlS, Bergen ........... NOK
Unidanmark A/S, Kopenhamn DKK
Union Bank of Finland Ltd, Helsingfors . . . . . . .  . . . . . . . .  .  . . . .  FIM
Summa Scandinavian Banking Partners

C1. Owiga bolag iSverige
Fastighets AB Abisko
Svensk Bostads{inansiering AB BOFAB
Bankgirocentralen BGC AB
Upplysningscentralen UC AB
Backupcentralen A8 .. . . . . . . . . . . . .
Bankernas PMC Holding AB .". . . . . . . . . . . . . . .
BankomatCentralen AB
Svensk Exportkredit, AB
Virdepapperscentralen VPC AB
Penningmarknadsinformation PMI AB
Foretagskapital AB .."..".........
lndustr ikredit  AB ..". ."". . . . . . . .""
OM Fondkommission AB
Privatgirot AB
Penningmarknadscentralen PMC AB
Sostadsrater

Summa ovriga bolag !Sverige

1 l <  a

63.8
100.8

165.3 10.3
144.4 6.0
232.0 18.5
5413 34.8

1990

3.8

2.2

Nominelll
vArde

Utde'-
ning

Bankens
rost-

andel o/o
BoKdrt

vdrde

1 .0
25.0
1 . 7
0.3
0.1
U . J

0.1
126.0

N R

o.4
2.3
9.8
u.o
o.4
3.0

L U

29.3
1 . 7
0.3
0.0
2.8
0.' l

126"O
o.4
4.4
1 . 6

19.8
1 . 1
0.4

10.5
199.9

50.0
0.8 50.0

Q Q 1

0.0 27.4
25.0
ZJ.J

4 4 n
aL-u

22.7 18.0
0"1 15.0

14.4
0 .3  11 .5
2.O 12.2
4.7 2.5
0.1 4.4

2.6

42

zo-  I
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Ftirslag till vinstdisposition
S-E-Banksgruppens fria egna kapital Styrelsen foreslAr att bolagstdmman
uppgar till 1 263 Mkr. med faststdllande av Skandinaviska

Till bolagsstiimmans forfogande st&r Enskilda Bankens balansrdkning for
enligt Skandinaviska Enskilda Eankens verksamhetsAret 1990 beslutar att av
balansrAkning. ovannAmnda disponibla medel

Mkr
Mkr til laktieAgarnautdela

overfort frAn foreg&ende ir........... 3'10 per A-aktie 3.30 kr 802
redovisat Arsresultat . ................LgAq per B-aktie 4.80 kr 37

1 310 per C-aktie 3.30 kr 42
samt tili nAsta Ar overfora 425

Stockholm den 19 februari 1991

Cunr G Orssorl

PrrER Wnu-rruarne LEruNnRl JoHeNssoN Knnr-FRrN SlHrnrRc
L,cns AHLaonN LFIF A ANoeRssolr Ror Blotrl HRrus Cavrur-B;oRi<vnru

TonE Dnuru SreN Gus:nrssor.r PeHn G GvLLeNueuvnR SENGT HnnK
ANroNn Ax:sox JcllttsoN CuRr Ncolttt lrucrcano J OsxnnssoN

LeNNnRr PrrrenssoN SvrN SOornegnc Kruur WacuruesrgR
Tov WncnrnlesrrR SvrN WnlrcREtr Kag:N WrsreRseRo

Bo C E RRturoRs

Revisionsberdttelse
Vi har granskat Arsredovisningen, kon- atl vinsten disponeras enligl {orslaget
cernredovisningen, riikenskapernasaml iforvaltningsberdttelsensami
styrelsens forvaltning for &r 1990. att styrelsens ledamcter beviljas
Granskningen har utforts enligt god ansvarsfrihet for r:ikenskapsAret.
revisionssed.

Koncernen
Banken Koncernredovisningen har uppriittats
Bankensinternarevisionsavdelning har eniigtbankr6relselagen.
under aret granskat rdkenskaper och Vi tillstyrker,
utfort inventeringar. Rapporter hArover at1 koncernresultatrdkningen och kon-
har avgivits till oss. cernbalansfekningen faststiiils.

Arsredovisningen har upprafiats
enligt bankrorelselagen.

Vitillstyrker,
alt resultatrAkningen och balansrdk-

ningen faslstalls,

Stockholm den 2 mars 1997

LrruNaRr SvrNssott
Ordforande

Nrs BREHnaeR AnrE HolveN

Beucl BAruesraD CAJ Nncxsrco Mnllr OReossoru
Av Bankinsp€ktionen forordnade revisorer

M



Resultatrdkningar och Balansrdkningar 1 g8l-1990
Mkr

Resultatrdkningar S-E-Banksgruppen

1 981 1582 1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1988 1989 1 990
Rantenetto
Provisioner, avgifter och agio
Ovriga intdLkler

2281 3204
1 130 1 374

450 597

3  2 1 6  4 7 1 0
1 742 2257

771 1 325

6 295 6 612
2 4 2 6  2 8 1 1
1 498 1 499

2 028
994
287

3 440
1 582

741

5 332
2 210
1 245

8 054
J J I /

1 389
Summa intaktel 3 309 3  861 c  t / c 5 763 5729 8292 B 7 B 7  1 0  2 1 9 10 922 12  760
Personalkostnader
Lokalkostnader

1 031
2 1 2
400
65

1  138
255
508

84

1 329
323
681
98

1 473
388
799
120

1 665
439
907
1 3 9

1 969
469

1 066
1 9 9

2 276
512

1 442
257

2 459
679

1 719
282

2 920
767

1 883
347

3 551
934

2 368
474

Ovriga kostnader

Summa kostnader fiire f<irluster 1 708 1 985 2 431 2780 3 150 3 703 4 487 5  1 3 9 5  9 1 7 7 327
Bealiserade forluster
Orealiserade vinster/forluster

291
BB

261
469

3 1 5
242

528
269

409
- o l

476
49

239
1 9

1 400
221
500

378 538
33 23

SdLrskild forlustri
Rdrelseresultat 1 222 1 146 2 187 2 186 4064 4042 4 6692 201 4 444 3 312
Rantabilitet

efter 307o schablonskatt, %
efter 50% schablonskatt, %

Konsolideringsgrad, %
Vinst per aktie

ei ler  30% schablonskal l ,  kr
efier 50% schablonskatt, kr

1 ;
4 .8

2 .94

1 3 . 3
5 .0

2.80

21.O
5.9

4.43

18.2
5 .7

4.25

' I 6 . 1

6 .5

4.54

25.9
7 .6

7 .46

21 .0
7 .8

7.80

23.5
21 .2
7 .9

12.61
9.00

18.2

6 .8

1 1 . 8

o .  l

1 1 . 5 6  7 . 6 1

Medeltal anstallda 6 844 7 5267 125 7 893 8 078 8 461 I  149 9 384 9 620 10 666

Balansrdkningar S-E-Banksgruppen

1 981 1582 1 983 i9B4 1 985 1 986 1 987 1 988 1989 1990
Statspapper och obligationer
Placeringar
UtlAning
Ovriga tillgAngar

29 177 29 024 33 783 41 208
22 172 24 569 29 279 26765
65 163 77 091 86 366 100741
7 426 I  221 13  398 13  391

33 261 31 897 33 206
31 635 31  206 39314
9 4 5 5 4  1 1 1  6 1 6  1 3 9 3 9 5
15 563 16  334 21  773

24 626
53 350

187 477
23 946

30 624
5 3  5 1 0

239 440
42 066

31 959
63 652

312 644
45 079

UpplAning
lnldning
Ovriga skulder
Eget kapital och obeskattade reserver

47 921
56  134
14  883
5 000

56 487
59 307
1 8  0 9 1
6 020

67 578
63 473
22 397
I 378

'106 592
105 981
129 977
23 090

1 64 965
1 1 7 3 3 6
1 45 380
25 653

69 276 68  1  18  69  716
77 703 66 426 69 306
24 849 29 280 38 615
1 0 2 7 7  1 1 1 8 9  1 3 4 1 6

8 r  3 7 6  r 0 1  9 1 9
81 310 89 260
54209 77 209
16 793 21  011

Balansomslutning 1 23 938 1 39 905 162 826 182 105 175 013 191 053 233 6e8 289 399 365 640 453 334

Resultatrdkningar S-E-Banken

1 981 1982 1 983 1 984 i 985 1 986 1 987 1 988 1989 1990
Rantenetto
Provisioner, avgifter och agio
Ovriga intakter

1 743
870
-o4

2 498
1 451

366

4  9 1 8
1 989

727

1 863 2636 2829
1 033 1 249 1 392

259 354 416

3 805 4 103
1 849 1 820

908 616

5 154 6 055
2 428 2678

718 601
Summa intakter 2 559 J  t c c 4239 4637 4 315 6 562 6 539 7 634 8 300 I 334
Personalkostnader
Lokalkostnader
Ovriga kostnader

944
1 8 4
333
43

1 005
210
407

/ q

1  1 3 1
249
c t o

52

1 222
298
639
70

1 359
332
7 1 6
83

I C O I

372
841
129

1 747
389
983
145

1 909
546

1 076
1 7 4

2 248
614

1 234
1 9 6

2 576
760

1 529
244

Summa kostnader f6re ftirluster 1 504 I  O O / i 948 2 229 2 490 2 903 3 264 3 705 4 292 5  109
Realiserade forluster
Orealiserade vinster/forluster

50
87

1 8 3
445

209
197

419
257

309
t66

346
39

182
2 1

255
3 l

445
36

1 125
'186

350Stirskild forlusl

Riirelseresultat 9 1 8 860 1 885 1 732 3 2 7 4  3 0 7 2 3 623 3 5271 582 2 564

Balansriikningar S-E-Banken

1 981 1982 1 983 1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1989  1990

Statspapper och obligationer
Placeringar
Utlaning
Ovriga tillgAngar

2S 402 28 596 33 151
1 9  0 1 6  2 0 7 9 7  2 4 0 2 2
48206 56 431 64092
5  7 0 3  7  3 0 7  1 0 7 1 2

38 435 29 284 25 480
21 362 24 258 25 797
74 249 65 531 71 822
1 0  1 5 7  1  1  8 1 0  1 2  4 9 4

23697 25 986
31 067 48392
91 693 1 16 031
1 6 2 2 7  1 8 5 3 0

29 104 28 390
49 217 72 473

145 139 209771
23 680 27 445

UpplAning
Inl6ning
Ovriga skulder
Eget kapital och obeskattade reserver

38 423
55 594
3 906
4 404

44983 52344
58 117 64  063
4 909 7 168
5 122 B 402

96 131 137 029
98 525 117 362
33267 62 506
1 9  2 1 7  2 1  1 8 2

49745 47 892 47 228 55 155
76 100 63 294 65 576 75 884

9 3 3 6  1 0 1 7 0  1 1 4 0 8  1 7 2 6 5
9022 I  527 1 1 381 14 380

81 494
86 474
22 773
1 8  1 9 8

Balansomslutning 102 327 1 1 3 1 3 1 131 977 144203 .130 
883 135 593 162684 208 939 247 140 338 079



Curt G Olsson Peter Wallenberg Leflnart ]ohnnsson NiIs Linander

Pehr G Gyllenhammar Bmgt Haak

Styrelse
Av bolagsstinman valda ledamiiter

Cunr G OrssoN, 1,927;1976(1970)
bankdirekttir, Stockholm (S)
Styr elsens or dfiir ande
Ordfcirande i Stockholms Handelskammare;
Iedamot i Atlas Copco, Hufi,'udstaden
Aktieinnehav: 10 000

PErER WALLENvnp.c, 1.926; 1974 (7969)
ekon dr, Skandinaviska Enskilda Banken,
Stockholm (S)
Fdrste aice ordfdrande, tillika ordfdrande i
stockholmsstyrelsen
Ordforande i Atlas Copco, Investor, Providen-
tia, Stora; vice ordf<irande i Asea, Electrolux,
Ericsson, SKF; ledamot i ABB, SAS, SiIa
Aktieinnehav: 2001,60

LENuanr JoH.rNssoN, 1927; 1979 (1977)
tekn dr, ordfcirande, AB SKF, Griteborg (G)
Vice ordt'iirande, tillika ordfdrande i gdteborgs-
styrelsen
Vice ordfrirande i Volvo, Esab; ledamot i
Skanska, Asea, Investor, Atlas Copco, Stora
Aktieinnehav: 3 700

NrLS L TNANDE rr, 7925 ; 7982 (L97 0)
Eslov (M)
Vice ordfi)rande, tillika ordfdrande i malmd-
styrelsen t o m 18 december 1-990
Ledamot i Alfa-Laval, Wasa
Aktieinnehav:29 040

Kanr.-Enrr SaHLernc, 1,928; 1989 (1982)
Ordfcjrande i Perstorp AB, Perstorp (M)
Vice ordfi)rande, tillika ordfdrande i malmi)styrelsen
from L8decemberL990.
Ordf<irande i Cardo, IndustriforbundeL
ledamot i Akerlund & Rausing, Skoogs
Aktieinnehav: 540

HeNs Cavarrr-B16nruars, 1,928; 1,97 6 (1,965)
ekon dr, direktcir, Malmci (M))
Ordfrirande i Active, Malmfiilten Industri,
Malmros lnternational, Scansped, Skoogs,
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Antonia Ax:son lohnson Curt Nicolin

Sydsvenska.Handelskammaren, Uddeholm,
Akermans, Alvsbyhus; Iedamot i Kanthal
Hoganiis, Lindab, Platzer, Reinhold Syd, Saab-
Scania, Sea-Link, Tielleborg, Wasa
Aktieinnehav: 811

Tonr DeuN, 1929;7989 (7979)
direktor, Griteborg (G)
Ledamot i Nobel Industrier, NK, Stena Line,
Gambro, Gamlestaden
Aktieinnehav: 431

Srru GusrapssoN, 1923; 7985 (7978)
ekon dr, ordforande i AB Astra, Stockholm (S)
Ordfrirande i DuPont Scandinavia; ledamot i
Investor, Providentia, Skandi4 Sila, Vin &
Spritcenfraien
Aktieinnehav: 340

Psnn G GvLr-sNHArffuAr<,7935; 7982 (7979)
med dr, tekn dr, ordfrirande i AB Volvo,
Griteborg (G)
Ordfrjrande i Procordia, Svenska Skepps-
hypotekskassan; ledamot i Sila, SCA
Aktieinnehav: 200

BENGr HAAK, 1.925;7987 (7980)
ordfrirande, Skanska AB, Stockholm (S)
Ordfcirande i Custosi ledamot i SKF, Volvo
Aktieinnehav:0

ANroNrA Ax:sor.t JouNsott, 1943; 7990 (1982)
ordforande, Axel ]ohnson AB, Stockholm (S)
Ordforande i Grossistfrirbundet Svensk
Handel; ledamot i Nordstjernan Fcirvaltning AB
Aktieinnehav: 780

Cunr Nrcot-rr.t, 1921;1984 (1975)
tekn dr, ordforande, ASEA AB, Stockholm (S)
Co-chairman i ABB; svensk ordfcirande SAS;
ordfcirande i Esab, Fldkt, Incentive, Sila
Aktieinnehav:2 000

SvnN Sdornnssc, 7928;1983 (1974)
generalkonsul, verkstdllande direktrir, Fcirvalt-
ningsaktiebolaget Ratos, Stockholm (S)
Ordfcirande i Skandia; ledamot i Alfa-Laval,
Asea, Esselte, Fundia, Hiilsingekraft,
Industrivdrden, Ratos, Stora
Aktieinnehav:31 440

Hans Caaalli- Biiirhnan Tore Daun

KNUr WAcHrMErsrER, 7924; 1,987 (797 4)
riksdagsman, Lund (M)
Ordfrirande i SkAnska Hypoteksfcireningen
Aktieinnehav: 19 628

Tov Wecnrvrrsrrn, 1931; 1989 (7982)
verkstdllande direktrir och koncernchef, Atlas
Copco AB, Nacka (S)
Ordfrirande i Sveriges Allmiinna Export-
fcirening; Skattebetalarnas fcirening; vice ord-
forande i ExportrAde| ledamot i Export-Invest,
Hasselfors, Providentia, Saab-Scania, Svenska
Dagbladet
Aktieinnehav: 7 680

SvrN Wellcnsr:t, 7929 ; 1990 (1983)
direkt<ir, Stockholm (S)
Ordforande i Robert Bosch, Sandoz;
ledamot i Esselte, Freia-Marabou, Norge;
Awilco, Norge, Stora News, Tarkett,
Stockholms Fondbors
Aktieinnehav: 340

KanIN Wrsrrnzr*c, 1.924; 1,985 (1978)
fil dr, Gdteborg (G)
Aktieinnehav:4 000

Bo C E RAMFoRS, 1,936;1990 (7987)
bankdirektol, Griteborg (G)
Koncn nchef o ch oerkstiillande direktiir
Aktieinnehav: 720

Av regeringen utsedda ledamiiter

LrrE A ANosnssoN, 1938;1986
ordftirande, G<iteborgs Stads Fastighetskontor,
Gtiteborg (G)
Aktieinnehav: 920

INcscAno ] Osxanssor.r, 1932;7977
f d riksdagsledamot, vice president, Euro-
peiska Hemskijdsforbundet, Grimsltiv (M)
Ordfcirande i Siitergldntans Hemsl<ijdens GArd;
ledamot i Kemibranschens Etikndmnd
Aktieinnehav: 276

LsNNanr PErrERssoN, 1936; 1983
riksdagsledamot, Lund (S)
Ordfrirande i riksdagens ndringsutskott, riksda-
gens Efta-delegation; vice ordfcirande i Statens
Energiverk; ledamot i Kooperativa Fcirbundet
Aktieinnehav:0

Karl-Erik Sahlberg

Sten Gustafsson Saen Siiderberg Knut Wachtmeister

Tom Wachtmeister Soen Wallgren Karin Westerberg Leif A Andersson Ingegtird I Oskarsson Lefinart Pettercson



Rolf Blom Lars Ahlbom Giiran Ahlstrrim Rune Andersson Bo Berggren Bertil Beftilsson Olle Blomqaist

Suen Borelius Gdsta Bystedt Lars Kylberg Martin Lundberg

Ingegerd Troedsson Ulf Wikman

Av de anstillda utsedda ledamiiter

Ror-p Brou, 7932;1984
bankdirekttir, huvudkontoret, Stockholm (S)
Aktieinnehav: 2 601

Lans AnLeonN. 1941: 1983
bankkamrer, centralkontoret i Malm<i (M)
Aktieinnehav:0

Av bolagsstdmman valda suppleanter

GORAN AH Lsrs'w, 7936; 7987
verkstdllande direkt6r, Sydkaft AB,
Malmo (M)

Aktieinnehav: 620

RuNs ANoEnss oN, 1944; 7987
ordforande, Treileborg AB, Trelleborg (M)

Ordfcirande i Kemikontoret, Svedala, ASG;
ledamot i SJ, Malmfdlten Industri, BPA,
Blekingen
Aktieinnehav:0

Bo BrnccnEru, 1936;1987
tekn dr, verkstiiilande direktdr, Stora Koppar-
bergs Bergslags AB, Falun (S)

Ordf<irande i Feldmrihle AG; vice ordf<irande i
SAF; ledamot i Garphyttan, Investor, Ovako
Steel, Sila
Aktieinnehav: 100

Btnrr- BEnrrlssorrr, 1926; 1983
verkstdllande direkt<ir, Reinhold Syd AB,
Malmii(M)
Ordforande i Gorthon Invest,
1:e vice ordfcirande i Tielleborg
Aktieinnehav:4 400

Orrr Brorr,rgvr stI, 7928; 7985
ordfrirande, Ellos AB, BorAs (G)

Ordfrirande i HP Fdrg o Kemi
Aktieinnehav:0

SvrN Bonslrus , 1928;7984
direktor, Stockholm (M)

Ledamot i Euroc, telleborg, Cardo, Sydkraft,
,abege, Svedaia, Sanitec Finland
.ktieinnehav:0

Lars Oberg Hjtirdis Cronsji)

GosrA BysrEDr, 1929; 7985
vice ordfrirande, AB Electrolux, Stockholm (S)
Ord frirande i Scanditronix, Ahlens,
Nil<irngruppen; vice ordf<irande i Export-
Invest, Axel Johnson; iedamot i SKF, ESAB,
Atlas Copco
Aktieinnehav: 800

Lans Kyrntnc , 1.940;7990
verkstdllande direktor, Alfa-Laval AB,
Stockholm (S)

Ordf<irande i Unisys; ledamot i Aritmos,
Pharmacia Biosystems, Orrefors
Aktieinnehav:0

MARTTN LUNDBERG, 1938: 1989
ordforande och koncernchef, Bilspedition AB,
Griieborg (G)

Ledamot i Trygg-Hansa, Stena Line, Coronado,
Frontline
Aktieinnehav:0

HAreN MocREN, 1944; 7990
tekn dr, verkstdllande direktrir och koncern-
chef, AB Astra, Sridertiilje, Stockholm (S)

Vice ordfrirande i Freia-Marabou; Iedamot i
Alfa-Laval, Orrefors, Investor
Aktieinnehav:0

RUNE F PERssoN, 7921:1.982
ordf<irande, Norrsundets Bruks AB, Norr-
sundet och AB Karl Hedin (G)
Ledamot i Stora, Angpanneftireningen
Aktieinnehav: 720

SrsreN PtnssoN, 1947; 7987
verkstiillande direktcir och koncernchef, H & M
Hennes & Mauritz AB, Stockholm (S)
Aktieinnehav:0

INcrcEno TnorossoN, 7929 ; 7987
riksdagens 1:e vice talman, Grillby (S)
2:e vice partiordforande (m)

Ledamot i Euroc, Wasa, Uppsala Universitets
Consistorium
Aktieinnehav: 685

Rune F Persson

Urr WrruaN, 1928:7985
ordfcirande, Wikman & Malmkjell AB, Taby (S)
Ordfrirande i MorgArdshammar, CentroMaskin
Aktieinnehav:1 064

Lens 6nsnc, 1,936;1989
verkstiillande direktor, AB Custos,
Stockholm (S)

Ordf<irande i Hufuudstaden; ledamot i SCA,
6resund, FFNS
Aktieinnehav:0

Rurcsn BARNEKow, 7935; 797 6
bankdirektcir, Stockholm (S)

S t tillf i; r e t r ii dan d e kon c em che t'
Aktieinnehav: 10 454

Cenr LdwsNn IELM, 1942; 7989
bankdirekt<ir, Stockholm (S)

Aktieinnehav: 24 400

Orro WnaNcsl , 1943;7990
bankdirektcir, Malm<i (M)

Aktieinnehav:23 126

Av de anstillda utsedda suppleanter

HJoRDrs CRoNSJo, 1939; 1990
Centralkontoret i Stockholm (S)

Aktieinnehav: 447

P-O MAGNUSsoN, 1937; 797 4
bankkamrer, centralkontoret i Gciteborg (G)
Aktieinnehav: 4 244

Artalen avser fodelseAr och invalsdr i styrel-
sen: drtal inom parentes anger frirsta invalsAr
som ledamot eller suppleant; drtal forc 1972
avser Skandinaviska Banken eller Stockholms
Enskilda Bank.
(S) = ledamot av stockholmsstyrelsen

(uppdelad pi tvA styrelser med
Peter Wallenberg respektive
Curt G Olsson som ordforande)

(G) = Iedamot av griteborgsstyrelsen
(M) = ledamot av malm<istwelsen

Hdkan Mogren Stefan Persson

P-O Magnusson
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Skandinaviska Enskilda Banken

Huvudkontor, SEB International, Valnta & Finans Enskilda

BesJksadress
Posiadress
Telefon

T*lex

Telefax

S.W-I.F.T.-adress

Centralkontor

Kungstriid girdsgalan 8
106 40 Stockholm
0E 763 30 00
08 22 i9 00 Styrelse, koncerxledning, direkttirer
16 600 essetrh s Huvudkonforet
11 000 essebi s S€B International
10 40{J essexs s Valutahandlare
17 620 esseds s Euro-deposils
0876371 63
0876373 06 SEB lnternationai
€ssebank Stockholm
HSSE 3E SS

Enskilda Fondkommission
Besoksadress Norriandsgaian 15
Posiadress

lelefon
Telex
Telefax

Postadress

Telefon
Telefa-r

Box 160 67
103 22 Stockholm
08 763 95 00
11 009 nsklda s
08 11 98 92

Box'160 53
lUJ Zl Stocknolm
08 791 37 00
08 11 81 29

Enskilda Kapitalfrirvaltning
Besoksadress ]akobsbergsgalan 17, plan 9

Besoksadress
Postadress
Telefon
Telex

Telex

S.W.l.F.T.-ailress
B6rsnvtt

Stockholm
Sergels Torg 2
106 {0 Stockhoim
08 763 50 00
15 000 essebs s

a8 763 71 63
Essebank Stockholm
ESSE SE SS

0 8 2 6 6 3 0

Giiteborg
Ostra Hamr-rgatan 24
405 0{ Coteborg
031 62 10 00
16 500 essebg s
20 000 essexg s Valutahandlare
2238 esseng s Reseqenst
031 62 14 30
Essebank
ESSE SE SC
031 80 31 00
031 80 31 10

Malmii
Ostergatan 39
205 20 Malmri
040 20 60 00
16 {00 essebm s
32 860 essexm s Va|:rtahandlare

040 20 6il 38
Essebank
ESSE SE SM
o40 73? 6A
040 750 50

Bankens kontor i Sverige (340 kontor)
Stockholmsgruppen (151 kontor)

.4, uutsd

Arlanda

Askersund
Boden
Eoliden
BorlZinge
Bdlsta
Danderyd
Diursholm
Eskilstuna (2)
Falun
Flen

Cnesta
Ciiilivare
Ciivle
Hallstahammar
H a n i r r o e

Hofors
Hudc'linge
Hudiksvall
Hiillefors
Hiirncisand
jakobsberg

Jiirna
Kallhiill

Karlskoga (2)
Katrineholm
Kumla
Kungs6r
Koping
Lidingo (2)
Linkoping (3)
Lulei
Mariefred
Motala
Mdrsta
Nacka (2)
Nora

Norrk6ping (3i
Nykciping
Nyniishamn
Niisbypark
Oxekisund
Pitei
Roslags Niisby
Salem
Salisjribad:n
Skelleftehamn
Skelleftei
Sollentuna
Solna (5)

5tallarholmen
Storkholm (58)
Stocksund
Striingniis
Sundbyberg
Sundsvail
Sciderhamn
Sodertiilie (3)
Torshiilla
Trosa
Tumba
Tiby Cenlrum
lliby Kyrkby

Umei
Upplands Viisby
Uppsala (3)
Vagnhiirad
Vaxholm
Viksjo
Vingiker
Visterds
t r

iDy
Orebro (3)
A  ' . r '  I
TJITISKOIOS\'IK

Gtiteborgsgruppen (1 13 kontor)

Alingsiis
Anderstorp
Bor
Br:ris (4)
Brastad
Briilanda
Burseryd
DalsjSfors
Ed
Elkrs
Faikoping

Malmiigruppen

Floby
Floda
Fristia
Gnosjo
Criibo
Goteborg (-11)
Gritene
Habo
Halmstad {3)
Hillerstorp
Hunnebostrand

(76 kontor)

Huskvarna
HAocSror

Hcino
|onkoping (2)
Karlstad
Kinna
Kinnared
Kungsbacka (2)
Kungshamn
Kungiilv
Killered

Lerum
Limnared
Lindome
Lysekil
Mariestad
Mullsjci
Munkedal
It'{olndal
Pariille {1.}
I{<inn:ing
Sandared

Skirham*
Skrivde
5n'rilar-rdsstenar

Stenu:rgsunri
Sb.;msiad
Tranemo
Trollhittan (2)
Uddevalla
ulricehamn
l-lnnaryd

Varberg
Virnamo
Vlirobacka
Ylterbv
Amal
,i  ̂ --^

Alvsered
|Jcxero
Overlida

Alsterbro
Ah.esta
Ancierskrv
Arlcir,
Biuv
Brom<illa
Bistad
Dalbv
Eslov

Camleby
Helsineborg (5)
Hiisslehoim
Hoganlls
Horbv
Kalmar
Xarlshamn
Karlskror-ra
Ktippan

Kristianstad
r - -  - , .

Laholm
Landskrona
Lessebo
I  i r  r n o h u

Lomma
Lund {5)
Maimo {16)

Markaryd
lVloheda
Nybro
Oskarsl'lamn
P(rst0rp
Rarnkvilia
Ronneby
Simrishamn
Shan*r

( L  " n  r n

Staifansti:rrp
Sval6v
Svedala
Solvesbnrg

Trellebi;rg
Vellinge
Vinskir.

VSsiervik
Vaxjo (2)
Ystad
t .ASrOrp
Almhult
Angelholm
0rkelljunga

t
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o
* *
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Sammanfattnin g av resultat- och balansrdkningar
samt nyckeltal med forklaringar.

S-E-Banksgruppens
irsredov*snirg&

S-E-Banksgruppens rorelseresultat tertialvis
Miljoner kronor

n n ,
1  : r a n : r l F r  )  "  b n ; ^ l a 1  ? o l e n a i e l

2AOA 
-

- 4 m

1986 1987 1988 1989 1990
Kurvan avsea rullande aeromsnill av tre tertial

S-E-Banksgruppens riinlabilitet
Elter 30?o schablonskatt

Procenl

Vinst per S-E-Banksaktie*
Efter 30% schablonskatt

Kronor

1986 1987 1988 1989 1990
'EaliglSvefrska Bankioreniogens definilim

1986 1987 1988 1989 1990

A. S'E Banlsgruppen
i9l Skandinaviska Enskilda Banken



Resultatriikningen
Resultatrdkningen redovisar intikter och kostnader under ett dr. En banks rrirelseresultat eller vinst
dr enkelt uttryckt det som blir kvar ndr intiikter minskats med kostnader och kreditfcirluster.
Hur rolelseresultatei uppkommer och v,ad overskottet anvdnds till framgir av denna sammanfattning
av S-E-Banksgruppens resultatriikning for 1 990.

Intiikter
1990 Fciriind-
Mkr fing%

Den stcirsta intriktskiillan ir riintenettot, d v s skillnaden mellan vad banken
tjiinar pd utldning o'ch placeringar i obligationer i ena sidan och kostnaderna
for in- och upplining A den andra. Hiir ingAr ocksd nettot av intdkter frdn och
avskrivningar frir leasingobjekt, d v s maskiner och annan utrustning som
gruppens finansbolag koper och hyr ut 8 054 +22

Provisionsintikter frin olika tjiinster - t ex aktieaffdrer, rAdgir.ning och betal-
ningsuppdrag for siiv?il privatpersoner som foretag - och resultalet av valuta-
handeln (agio) iir den andra stora posten pA intiiktssidan 3 317 +18

Bland iivriga intikter ingdr bl a resultatet av obligationsforsiiljningar 1 389 -

Summa intikter 12760 +17

Kostnader

Den storsta kostnadsposten dr ltiner och sociala avgifter J  3 J I +22

Ovriga kostnader giiller bl a lokaler, kontorsutrustning, maskinhyror,
utveckling av datasystem och kop av externa tjinster 3302 +25

Avskrivningar dr kostnader for forsliten materiel 474 +37

Summa kostnader 7 327 +24

Fdr att komma fram till S-E-Fanksgruppens rrirelseresultat mdste hdnsyn tas
;iven till fciljande poster:

Kreditfiirluster inkl reserveringar fiir befarade fiirluster -1 400

Reserveringar fcir krediter till betaLringssvaga ldnder -200

Siirskild fiirlustreservering for latenta forlustrisker till foltd av det
besvdrliga liiget frir svenskt ndringsliv -500

Avsdttningar frir orealiserade valutakursfiirluster +31-21

Riirelseresultatet, d v s vinsten pA den ordinarie verksamheten 3 312 -25

Till detta kommer extraordiniira intikter och kostnader (bl a awecklings-
kostnader for viss verksamhet i utlandet) som 1990 uppgick till netto 192

Hdrefter kvarstir ett riverskott p6 2920 -34

Den storsta delen av detta belopp fcirs genom s k bokslutsdispositioner till olika
obeskattade reserver -7773

Skatterna utgors av inkomstskatt pi 47OMkr
samt vinstdelningsskatt och tillfallig vinstskatt pi 82 Mkr -552 +22

Sedan hdnsyn tagits till minoritetsandelarnas p6verkan pA vinsten med 9 Mkr blev
det redovisade resultatet -42



Balansrikningen
Balansrikningen visar gruppens tillgingar, skulder, reserver och eget kapital den 31 december varie iir.

Tillgingar

-1990-12-37

Miljarder Fcir;ind-
kronor ring%

De viktigaste posterna dr

placeringar i statspapper och obligationer med fast rdnta 32.0 +4

utlAning i svenska kronor och i utldndska valutor J  t z . o +31

placeringar hos banker och andra finansinstifut o t . 4 +zz

civriga tillgingar - fastigheter, inventarier, aktier m m - samt leasingobjekt 47.3 +5
Summa tillgingar 453.3 +24

Skulder, reserver och eget kapital

Fcir att finansiera utldningen har gruppen liinat kortfristiga pengar i

svenska kronor frdn bl a fiiretag, privatpersoner och banker 104.1 , 1 a

utidndska valutor frdmst frAn banker 178.2 +49

D;irtill kommer lingfristig uppldning, bl a av gruppen utgivna obligations-
och fcirlagsl;in 99.1 t L I

Ovriga skuldposter (bankgirouppdrag, postveixlar m m) 46.2 4

Summa skulder 427.7 +25

PA skuldsidan finns dessutom obeskattade reserver, som dr summan av de
bokslutsdispositioner sonr gruppen gjort genom dren och inte tagit i ansprik 19.5 . 1 4

A  L L

TillgAngarna minskade med skulder och obeskattade reserver ger det egna
kapitalet, som bestAr av pengar aktiedgarna satsat i gruppen samt vinstmedel
som behdilits i respektive boiag +76.1

Summa skulder, reserver och eget kapital 453.3 +24

Vinstens anvendning
Vinstens anvindning i S-E-Banksgruppen 1990
efter styrelsens forslag fran"rgir av vidstiende
diagram

Aklieuldelning
881 Mkl



Tre viktiga nyckeltal
S-E-Banksg-ruppen har scm mAl att uppnd en god rdntabilitet samtidigt som kapitaitdcknings,
graden skall vara betryggande och vdl uppfytla de krav som stills av myndigheter i Sverig-e och
internationellt.

Riintabiliteten visar forrintningen av det egna kapital som fanns vid irets
bcirjan, efter 30 procent schablonskatt. Miljarder

kronor

Det egna kapitalet ilrkl minoritetsintressen var vid drets borian 5.8
Tillkommer riktad nvemission {del av Aret) n . )

Ddrifr6n avgir forra Arets utdelning -0.8

Tillkommer obeskattade reserver samt virderegleringskonton fcir obligationerlrdnterisker
vid Arets bcirjan, efter 30 procent schablonskatt 14.)
Summa

Arets rorelseresultat (3.3) efter 30 procent schablonskati
sdtts i relation till det ingieade egna kapitalet t19.7).

-3'3 x o'7 = 11.8 procent
19.7

Kapitaltickningsgraden ar eft maft pA hur stor del av bankens utlining och andra fordringar som
ticks med eget kapital (aktieAgarnas insatta kapital och tidigare 6rs vinster). Den beriiknas sii hdr:

Miljarder
kronor

Egei kapiial 5.5

Minoritetens andel av egei kapital U . J

Vdrderegleringskonton frir utl6ning och valutor
. / . 30To latent skatt

t v . 3
-5.8

Skillnaden mellan obligafionsportfoljens marknadsvfrrde och bokforda v;irde (civervirde)
. / . 30Vo latent skatt

1 q

-0.6

./. Coodwill - 1 . +

Summa primirkapital 19.2

FcirlagslAn som fAr rdknas med 10.8

./. Vissa innehav av aktier -0.9

Summa kapitalbas , 4 ,

Ndmnaren i kapitaltdckningsgraden bestAr av S-E-Sanksgruppens totala utidning, samt andra fordringar
och placeringar, inklusive de som redovisas utanfor balansrdkningen, efter att de har viktats med s.k.
riskvikter. Den riskvikt som anvdnds fcir varje placering beror pA vem som ar motpart.

Kapitalbasen (29.2) sd'tts i relation till den riskviktade volymen (319.7),
och d6 fiir man fram kapitaltdckningsgraden:

29.2
319"7

= 9.1 procent

Informationsavdelningen
S-E-Banken, 106 40 Stockholm

Den svenska bankinspektionen har bestdmt att kapitaltiickningsgraden skall vara minst 8 procent den
sista december 1992. Detta motsvarar dven det krav som satts av internationella myndigheter.

Vinst Per aktie visar r<irelseresultal, med tilliigg frir extraordindra poster minus reavinster, efter
30 procent schablonskatt per stamaktie.

Vid 6rsskiftetl,989l9} fordelades S-E-Bankens aktiekapital pA263 459 664 aktier pi nominellt
10 kronor. Av aktierna var 243 009 937 A-akber,7 603 260 B-aktier och 12 846 467 C-aktier.

Vid beriikningen av vinst per aktie tas:iven hinslm till de konvertibler som emitterades till gruppens
anstdllda 1988. Dessa motsvarar vid fuil konvertering 15 230 000 aktier.

3.0 x 0.7 = /.ol Kronor
278 689 664

A\ SE-Banksgruppen
l9f Skandinaviska Enskilda Banken


