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Extra bolagsstämma i SEB 

 
Aktieägarna i 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
kallas härmed till extra bolagsstämma  

den 12 november 2021  
 

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen i SEB beslutat att stämman ska 
genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att 
aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning.  
 

 Anmälan m.m. 
 Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska 

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 november 
2021, 

dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken 
Poströstning nedan så att poströsten är SEB, c/o Euroclear, tillhanda senast den 
11 november 2021. Observera att anmälan till stämman kan enbart göras 
genom poströstning. 

  
Förvaltarregistrerade aktier  
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå) genom bank eller annan 
förvaltare måste begära att tillfälligt bli inregistrerad för aktierna i eget namn i 
aktieboken hos Euroclear (så kallad rösträttsregistrering) för att få delta i den extra 
bolagsstämman. Rösträttsregistrering som gjorts senast den 8 november 2021 kommer 
att beaktas. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid enligt 
förvaltarens rutiner och begära rösträttsregistrering. Observera att detta också gäller 
aktieägare som har sina aktier i depå i SEB. 
 

 Poströstning 
 SEB:s styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast 

genom poströstning enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att 
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen 
ska ett särskilt formulär användas. Formuläret för poströstning finns tillgängligt på 
SEB:s webbplats www.sebgroup.com/sv och på SEB:s huvudkontor, 
Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär för 
poströstning skickas med post till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), c/o 
Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till 
GeneralMeetingServices@euroclear.com. Komplett formulär ska vara SEB, c/o 
Euroclear, tillhanda senast den 11 november 2021. Aktieägare som är fysiska 
personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via 
SEB:s webbplats www.sebgroup.com/sv eller via Euroclears webbplats 
https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.  Aktieägaren får inte förse poströsten med 
särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare 
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anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på 
https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. 

 
 Fullmakter 
 Aktieägare kan poströsta på den extra bolagsstämman genom ombud med skriftlig 

och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Fullmakt ska bifogas 
poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på SEB:s webbplats 
www.sebgroup.com/sv och på SEB:s huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i 
Stockholm. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan 
behörighetshandling bifogas formuläret. 

 
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar 
Aktieägare erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande 
direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana 
upplysningar ska lämnas skriftligen till SEB senast den 2 november 2021 under adress 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Head of Investor Relations, 106 40 
Stockholm eller via e-post till agm@seb.se. Upplysningarna lämnas av SEB genom att 
de hålls tillgängliga på SEB:s webbplats www.sebgroup.com/sv och på SEB:s 
huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm senast den 7 november 2021. 
Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin 
adress. 

  
  
 Ärenden 

1. Stämmans öppnande 
 
2. Val av ordförande vid stämman 
 
3.          Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 
 
4 Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
5. Godkännande av dagordning 
 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
7. Beslut om vinstutdelning och avstämningsdag för utdelning 
 
8.  Stämmans avslutande 
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Beslutsförslag  
 
2. Val av ordförande vid stämman 
Styrelsen föreslår advokat Sven Unger som ordförande vid stämman, eller vid 
förhinder för honom, den som ordföranden i styrelsen anvisar. 

  
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 

Styrelsen föreslår Charlotte Munthe Nilsson, Investor AB och Ossian Ekdahl, Första 
AP-fonden, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller dem som 
ordföranden i styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden vid stämman 
justera stämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att 
kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i 
stämmoprotokollet. 
 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättas av 
Euroclear Sweden AB på uppdrag av SEB, baserad på bolagsstämmoaktieboken och 
inkomna poströster, och kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna. 

 
 7. Beslut om vinstutdelning och avstämningsdag för utdelning 

SEB har bibehållit en stark kapitalisering under hela Covid-19-pandemin. På grund av 
omständigheterna orsakade av pandemin föreslog styrelsen att ingen utdelning 
skulle göras vid årsstämman 2020. För årsstämman 2021 föreslog styrelsen en 
utdelning på 4,10 kronor per aktie, motsvarande 25% av nettoresultatet för åren 
2019 och 2020. Förslagen överensstämde med då rådande rekommendationer från 
Finansinspektionen för att begränsa utdelning och återköp av aktier. Årsstämman 
2020 och årsstämman 2021 röstade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Den 20 augusti 2021 meddelade Finansinspektionen att den inte kommer att utvidga 
rekommendationen till svenska banker att begränsa utdelning och återköp av aktier 
efter den 30 september 2021. 
 
Mot denna bakgrund föreslår styrelsen en utdelning om 4,10 kronor per aktie, och 
som avstämningsdag för utdelningen den 16 november 2021. Om stämman beslutar 
i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att sändas ut av Euroclear den 
19 november 2021. 

  
Majoritetsregler 
För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkten 7 krävs att beslutet 
biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna.  
 
Fullständiga förslag 
Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. SEB:s årsredovisning och  
revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 , styrelsens yttrande och redogörelse 
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enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § 
aktiebolagslagen finns tillgängliga på SEB:s webbplats www.sebgroup.com/sv och 
på SEB:s huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm. Även 
bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på SEB:s huvudkontor. Handlingarna 
kommer att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 
Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga på SEB:s webbplats 
www.sebgroup.com/sv och på SEB:s huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i 
Stockholm. 
 
Aktier och röster 
SEB:s aktiekapital uppgår till 21 942 miljoner kronor bestående av 2 194 171 802 
aktier och 2 172 434 544,8 röster av vilket 2 170 019 294 aktier är A-aktier 
motsvarande 2 170 019 294 röster (1 röst per A-aktie) och 24 152 508 aktier är C-
aktier motsvarande 2 415 250,8 röster (1/10 röst per C-aktie). SEB:s innehav av egna 
aktier uppgår till 28 043 462 A-aktier. 
 
Behandling av personuppgifter 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 502032-9081, med säte i Stockholm, är 
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av SEB 
eller dess tjänsteleverantörer i samband med stämman. För information om hur 
personuppgifter behandlas, se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-
svenska.pdf 
 
Ytterligare information om stämman 
För frågor om stämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, 
vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 0771 23 18 18 
(+46 771 23 18 18 utanför Sverige). 
 
Stockholm i oktober 2021 
 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
(502032-9081) 
 
STYRELSEN 
 

Non-Swedish speaking shareholders 
 
This notice to participate the Extraordinary General Meeting of Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ), to be held on 12 November 2021, is available in English on 
www.sebgroup.com. 
 

 

 


