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PRESSMEDDELANDE

Nils-Fredrik Nyblæus till SEB

Nils-Fredrik Nyblæus har anställts i SEB som vice VD med ansvar för koncernstaber
och IT, (Chief of Staff). Nils-Fredrik Nyblæus blir också ny medlem i bankens
verkställande ledning.

Han efterträder Lars Gustafsson, som går i pension, och tillträder senast i april 2004.
Därefter, senast i april 2005, tillträder han också tjänsten som Chief Financial Officer,
där han efterträder Lars Lundquist som då går i pension.

Nils-Fredrik Nyblæus kommer från tjänsten som ställföreträdande VD och ekonomi-
och finansdirektör i FöreningsSparbanken, där han arbetat sedan 1991. Han har även
industriell erfarenhet från bland annat Alfa Laval, där han under nio år verkat i såväl
Sverige som Nederländerna och USA. Nils-Fredrik Nyblæus är född 1951 och är
utbildad civilekonom.

- Jag är mycket glad att vi får Nils-Fredrik till oss i SEB. Jag sätter stort värde på hans
gedigna bankerfarenhet och det specialistkunnande som krävs på denna tjänst,
säger Lars Thunell, VD och koncernchef i SEB.

- För mig känns det spännande och utmanande att börja i SEB. Det innebär en större
internationell bredd och också ett djup inom många finansiella frågor, säger Nils-
Fredrik Nyblæus.

Mats Kjaer, idag ställföreträdande chef för division SEB Baltic & Poland, efterträder
Lars Gustafsson som chef för denna division.

SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp med tyngdpunkten på större företag, institutioner och
privatpersoner. SEB har 672 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav
1,3 miljoner internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder
kronor och förvaltat kapital till 742 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt
och har cirka 19 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net.
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