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Datum: 28 juli 2015 
 
 
 
 
 
Tillägg av den 28 juli 2015 till grundprospekt avseende Skandinaviska Enskilda 
Banken AB:s (publ) Medium Term Note-program i svenska kronor 

 
Tillägg till grundprospekt avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) (”SEB”) Medium 
Term Note-program i svenska kronor, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 13 juli 
2015 (diarienr 15-8778) (”Grundprospektet”), 

Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 28 juli 2015 (diarienr 15-
10665) i enlighet med 2 kap. 34§ lag (1991:980) om handel med finansiella instrument, samt 
offentliggjorts på SEB:s hemsida den 28 juli 2015.  

Tillägget skall läsas tillsammans med och utgöra en del av Grundprospektet samt andra tillägg till 
Grundprospektet. 

Tillägget har upprättats i samband med att SEB den 14 juli 2015 publicerat sin delårsrapport för 
andra kvartalet 2015 som därav föranleder förändringar i Sammanfattningens avsnitt B5, B12, samt 
Grundprospektets avsnitt Historisk finansiell information och Handlingar införlivade genom 
hänvisning. 

Rätt i enlighet med 2 kap. 34§ lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att återkalla 
anmälan, samtycke till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper med anledning av 
publiceringen av detta tillägg ska utnyttjas senast två (2) arbetsdagar från publiceringen, sista dag 
för återkallelse är därmed den 30 juli 2015. 

Sammanfattningens avsnitt B.5 förändras enligt följande:  

B.5 Koncernbeskrivning: SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner 
och privatpersoner, framför allt i Norden, Tyskland och de baltiska 
staterna. 

I Sverige och de baltiska länderna erbjuder SEB-koncernen 
rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, 
Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på 
ett fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner. SEB-
koncernen har ett långsiktigt perspektiv i allt som görs och bidrar till 
att marknader och företag kan utvecklas. SEB-koncernen betjänar ca 
2.900 stora företag och institutioner, 400.000 mindre och 
medelstora företag, mer än fyra miljoner privatpersoner.  
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Per 30 juni 2014 uppgick SEB-koncernens totala tillgångar till 2.653 
miljarder kronor samt per den 30 juni 2015 uppgick SEB-koncernens 
totala tillgångar till 2.760 miljarder kronor 

Per den 30 juni 2014 uppgick SEB:s nettoresultat per årsbasis till 
4,174 miljarder kronor och per den 30 juni 2015 till 3,926 miljarder 
kronor. 

 
Sammanfattningens avsnitt B.12 ”Finansiell information” förändras enligt följande: 

B.12 Finansiell information: Historisk finansiell Information 

Nedanstående resultaträkning och balansräkning i sammandrag från 
Bankens årsredovisning för 2013 samt 2014.  

Bankens årsredovisningar för 2012 och 2013, ger en komplett bild 
över Bankens tillgångar, skulder och finansiella ställning.  

SEB:s Resultat-och Balansräkning för åren 2013 och 2014 i 
sammandrag MSEK 

Resultaträkning 

  
2014 

 
2013 

Räntenetto 19.943 18.827 

Provisionsnetto 16.306 14.664 

Nettoresultat av finansiella 
transaktioner 

2.921 4.052 

Livförsäkringsintäkter netto 3.345 3.255 

Övriga intäkter netto 4.421 755 

Intäkter 46.936 41.553 

Personalkostnader -13.760 -14.029 

Övriga kostnader -6.310 -6.299 

Av- och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
tillgångar 

-2.073 -1.959 

Kostnader -22.143 -22.287 

Resultat före kreditförluster 24.793 19.266 

Kapitalvinster och -förluster från 
materiella och  
immateriella tillgångar 

-121 16 

Kreditförluster -1.324 -1.155 
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Rörelseresultat 23.348 18.127 

Skatt -4.129 -3.338 

Årets resultat från kvarvarande 
verksamheter 

19.219 14.789 

Avvecklade verksamheter 0 -11 

Årets resultat 19.219 14.778 

 

Balansräkning 

  
2014 2013 

Utlåning till allmänheten 1.355.680 1.302.568 

Övrig utlåning till centralbanker 16.817 9.661 

Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker 

103.098 173.950 

Utlåning till kreditinstitut 90.945 102.623 

Finansiella tillgångar till verkligt 
värde 

936.844 776.624 

Finansiella tillgångar tillgängliga 
för försäljning 

46.014 48.903 

Finansiella tillgångar som 
innehas till förfall 

91 85 

Övriga tillgångar 62.141 40.222 

Summa tillgångar 2.641.246 2.484.834 

In- och upplåning från 
allmänheten 

943.114 849.475 

Skulder till kreditinstitut 115.186 176.191 

Emitterade värdepapper 689.863 713.990 

Övriga skulder 70.257 68.106 

Summa skulder 2.506.670 2.484.834 

 

Nyckeltal 
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 2014 2013 

Räntabilitet på eget kapital, % 15,25 13,11 

Nettoresultat per aktie före 
utspädning, kr 8:79 6:74 

K/I tal 0,47 0,54 

Kreditförlustnivå, % 0,09 0,09 

Total reserveringsgrad för 
individuellt värderade osäkra 
fordringar, % 

62,2 86,9 

Andel osäkra fordringar, brutto % 0,49 0,35 

Kärnprimärkapitalrelation, % 
enligt Basel III 

16,3 15,0 

Primärkapitalrelation, %, % 
enligt Basel III 

19,5 17,1 

Total kapitalrelation, % enligt 
Basel III 

22,2 18,1 

 

SEB:s Resultat-och Balansräkning sammandrag MSEK för 
andra kvartalet 2015. 
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För verksamhetsåren 2013-2014 har årsredovisningshandlingar 
reviderats av SEB:s revisorer. 

För perioden januari- juni 2015 har delårsrapporten översiktligt 
granskats av SEB:s revisorer. 

SEB:s redovisning har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (”IFRS”) samt tolkningsuttalanden 
från International Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC) som har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom 
EU. 

Inga väsentliga negativa förändringar i SEB:s framtidsutsikter, 
finansiella situation eller ställning på marknaden har ägt rum sedan 
den senaste reviderade finansiella rapporten offentliggjordes. 

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION 

Historisk finansiell information s. 93 kompletterats med följande information:  

Historisk finansiell information för perioden januari- juni 2015 återfinns i elektroniskt format på 
SEB:s hemsida http://www.sebgroup.com. Övrig information kan erhållas av SEB, 
Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm. 
 
 Resultaträkning, sid. 10; 
 Balansräkning, sid. 11; 
 Nyckeltal, sid. 12; 

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING 
 

Handlingar införlivade genom hänvisning s. 95 kompletteras med följande information 

För SEB:s delårsrapport(er) 2015 hänvisas till: 

 SEB:s delårsrapport för januari - juni 2015. 

http://www.sebgroup./
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