
Pressmeddelande nr 80 

 
 
 
Stockholm den 27 september 2006 

 
 

PRESSMEDDELANDE 
 

��������	���
��������	���
��������	���
��������	���
����
��
��
��
���������
���
���
���
������������������������������������������������������������ 
 
Tomas Nilsson, chef för Mid Corporate inom SEB Merchant Banking, har utsetts till ny 
regionchef för verksamheten i västra Sverige. Tomas Nilsson tillträder sin nya befattning den 1 
november. 
 
Charlotte Hagberg, regionchef i västra Sverige sedan 2001, kommer under det närmaste året att 
ansvara för strategisk utveckling inom divisionen Retail Banking, med tonvikt på att stödja 
divisionschef Bo Magnusson i samordningen av SEBs retailverksamheter.  
 

- Charlotte Hagberg har starkt bidragit till att stärka SEB:s position i regionen.  Jag ser 
fram mot att arbeta med Charlotte för att utveckla en gemensam Retaildivision inom 
SEB. Samtidigt är jag mycket glad över att Tomas Nilsson tar över ansvaret i Region 
Väst. Tomas har under de senaste åren drivit verksamheten inom Mid Corporate mycket 
framgångsrikt och har lång bankerfarenhet med anställning inom SEB-koncernen sedan 
1985, säger Bo Magnusson chef för SEB:s Retailverksamhet. 

 
- Efter att under de tre senaste åren ha arbetat med att stärka SEB:s affär mot medelstora 

företag och före det fem år på kundsidan inom Trading & Capital Markets, ser jag nu 
fram mot att få möjlighet att stärka SEB:s starka position i Västsverige, säger Tomas 
Nilsson.  

 
- Efter fem år som regionchef känns det väldigt stimulerande att ta nästa steg i samband 

med bildandet av en gemensam Retaildivision inom SEB, säger Charlotte Hagberg.  
 
 

 
���������	����
	�������	�����	������	���������	���������	����	������������������	���������
	���	�	������	����

� �
	�����	��
��!���������

�

�����	������	���	���������������!!������	���"	�#  �   ��"	����$�������������	��������!%���	��	���������	������

��	�!���!���	��	����& �	���$���!�����$�'(��!��������)�	������*��	������!�����������+�������	��������	�

�����	���������	����%�����	��"	��������������	�	��,���- �%����.  ���������������	�������!������!���������!!�

��/�����!%�	��	��	���	������"	��!����������!���!!��� �����!%�	��	��	���	��0����	����������	��	������	���������. 1��!�

!����	�%�	����	����������	���	���. �   ������!!����2�����	���������
�3 3 3 �����	���������

 
För ytterligare information kontakta: 
Tomas Nilsson: +46 8 763 70 86, +46 70 772 31 92 
Charlotte Hagberg: +46 31 62 10 06, +46 70 562 10 06 
Bo Magnusson, chef Nordic Retail Private Banking: +46 8 763 92 93 


