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Swedbanks styrelse har beslutat att avstå från skadeståndsprocesser mot tidigare vd och styrelseledamöter

Styrelsen för Swedbank har beslutat att avstå från skadeståndsprocesser mot tidigare ordförande och vd för den tid de var
verksamma under räkenskapsåret 2019. Redan förra året beslöt styrelsen att avstå från att inleda en process mot Birgitte
Bonnesen och Michael Wolf avseende räkenskapsår före 2019. Däremot beslutade styrelsen att häva avtalet om
avgångsvederlag till Birgitte Bonnesen.

Ansvarsfrågorna i Swedbank med koppling till tidigare vd:ar och styrelseledamöter ingick i den rapport som advokatfirman Clifford Chance
redovisade i mars 2020. Dessa frågor har också utretts av advokaten och adj. professorn i associationsrätt Carl Svernlöv, Baker
McKenzie Advokatbyrå och, när det gäller Birgitte Bonnesen, även av Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Slutsatsen av samtliga dessa
utredningar och analyser av bland annat de juridiska förutsättningarna är att Swedbank ska avstå från skadeståndsprocesser.
Sannolikheten för att nå framgång bedöms som utomordentligt låg.

 ─ När det gäller Birgitte Bonnesens ansvar under de tre första månaderna 2019 är det mycket svårt att visa orsakssamband mellan vad
som skedde och uppkomna skador. Min slutsats är att det även saknas grund för att rikta anspråk mot tidigare ordförande. Det samma
gäller tidigare styrelseledamöter och Michael Wolf. Min samlade rekommendation till Swedbanks styrelse har därför varit att inte inleda
någon skadeståndsprocess, säger advokat Carl Svernlöv. 

Hans slutsatser delas av advokaten Biörn Riese som på bankens uppdrag gått igenom de olika utredningarna.

Styrelsen har också beslutat att rekommendera stämman att inte godkänna Aktiespararnas förslag.

─ Beslutet att avstå är det bästa för banken och för bankens ägare. En skadeståndsprocess skulle ta mycket tid och resurser i anspråk
under många år. Ledning och medarbetare behöver rikta hela sin kraft framåt, säger Swedbanks ordförande Göran Persson.

Bilaga: 
”Regelsystemet i Sverige för utkrävande av ansvar av styrelseledamot och verkställande direktör samt av Swedbank genomförda
ansvarsutredningar”, advokat Biörn Riese, Jurie. Dokumentet finns också på swedbank.com/newsroom

 

Styrelsens ordförande Göran Persson och advokat Carl Svernlöv kommer att finnas tillgängliga i ett digitalt pressmöte kl 10:30
den 25 februari. Kontakta mattias.elander-forsgren@swedbank.se för mötesdetaljer.  
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Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation
Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 07:30.

 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 159 kontor i Sverige och 82 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även
verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        


