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PRESS RELEASE

SEB stärker sin investment banking verksamhet på
de baltiska marknaderna
Den ledande nordiska investmentbanken SEB expanderar sin Corporate Finance och
Equity verksamhet till Estland, Lettland och Litauern. Man har därför anställt Ivars
Bergmanis, Henrik Igasta, och Priit Koit, Sten Sumberg, samtliga före detta
partners på Suprema Securities. De ingår i den nya verksamheten tillsammans med
Zygintas Macena, idag chef över verksamheten i Baltikum och Litauern inom SEB
Vilfima, tillsammans med ytterligare corporate finance specialister inom SEB
Vilfima.
“Vi är mycket glada över att Supremas topprofiler har valt att komma till oss.
Tillsammans med det framgångsrika teamet på SEB Vilfima, och stödda av vår
nuvarande organisation i Europa och New York, kommer de att bilda en kraftfull
enhet som våra kunder kommer att dra mycket nytta av”, säger John Abrahamson,
global chef över SEB Enskilda Corporate Finance.
“I en tid då vi tar ytterligare steg för att stärka våra möjligheter att stödja våra
kunder och utveckla marknaderna i Estland, Lettland och Litauern, är etableringen
av en stark investment banking enhet avgörande och strategiskt viktigt för oss”,
säger Annika Falkengren, VD och CEO för SEB.
Genom att attrahera de mest erfarna bankprofilerna och de bästa talangerna på varje
marknad är SEB Enskilda’s ambition att leda utvecklingen av investment banking i
Estland, Lettland och Litauern. SEB Enskilda bygger på nordisk och internationell
expertis, kvalifikationer och resurser inom SEB Enskilda’s nuvarande organisation
såväl som väletablerade kontakter inom SEB Group’s lokala bankverksamhet.
Den nya enheten förväntas vara operativ i början av 2007.
SEB Enskilda är Investment Banking delen av SEB Group. Grundat av SEB i London
1982 som Enskilda Securities, är det den ledande Nordiska investment banken, med
verksamhet inom corporate finance (inklusive försäljningar och fusioner),
aktieanalys, aktieemissioner och noteringsverksamhet. SEB Enskilda har idag kontor
i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, London, Frankfurt och New York.
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SEB Enskilda’s ledande position på den nordiska marknaden inom dess
verksamhetsområde konfirmeras både av marknadsandelar och toppnoteringar för
corporate finance, analys och aktiehandel.
SEB är en ledande företagsbank i norra Europa, med närvaro på de baltiska
marknaderna genom SEB Eesti Uhispank, SEB Unibanka och SEB Vilniaus Bankas.
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Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad
SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag,
institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden,
Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder
använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2006
uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och
förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen finns representerad
i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om
SEB på www.sebgroup.com.
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