
 
 
 
Stockholm, 21 juni 2007-07-19 
 
Pressmeddelande 
 
INBJUDAN - SEB:s resultat för andra kvartalet 2007 
 
SEB:s resultat för andra kvartalet 2007 offentliggörs klockan 11.30 den 19 juli. Presentationer 
och fullständig information i form av "Facts & Figures" kommer att vara tillgängliga på 
www.sebgroup.com i samband med aktiviteterna nedan.  
Det är ett nöje för mig att bjuda in er till följande aktiviteter i samband med resultatet. 
 
Torsdagen den 19 juli  
Presskonferens klockan 13.00 (CET)  
Annika Falkengren, verkställande direktör och koncernchef, kommer att presentera och 
kommentera resultatet. Presentationen äger rum på Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm, 
den 19 juli klockan 13.00 (CET).  
  
Telefonkonferens klockan 15.00 (CET)  
En telefonkonferens hålls samma dag, den 19 juli klockan 15.00 (CET). Vår ekonomi- och 
finansdirektör Per-Arne Blomquist kommer att presentera resultatet för andra kvartalet 2007, 
följt av en frågestund. För att delta, vänligen ring +44 (0)20 7162 0025 minst 10 minuter 
innan konferensen börjar.  
Telefonkonferensen kan även följas på www.sebgroup.com. Observera att ljudupptagningen 
finns tillgänglig i efterhand på www.sebgroup.com och för prenumeranter av RAW 
Communications Broadband Network/Thomson StreetEvents. 
  
SEB video webcast - executive summary  
Observera att möjligheten finns att se och lyssna på Per-Arne Blomquist, som kommenterar 
resultatet för det andra kvartalet 2007. Denna video webcast kommer att vara tillgänglig på 
www.sebgroup.com under torsdagen den 19 juli. 
  
Fredagen den 20 juli  
Resultatpresentation i London för analytiker och investerare klockan 08.00 (GMT)  
Vår sedvanliga analytikerpresentation och frågestund om SEB:s resultat för andra kvartalet 
2007 kommer att äga rum på SEB:s kontor, Scandinavian House, 2 Cannon Street, London 
EC4M 6XX. Presentationen startar klockan 08.00 (GMT) fredagen den 20 juli. SEB 
kommer att vara representerade av Per-Arne Blomquist och Ulf Grunnesjö. 
  
Vänligen bekräfta ditt deltagande avseende presentationen i London till Anna Hanselid, via e-
mail anna.hanselid@seb.se eller telefon 08-763 8289 så snart som möjligt.  
  
Med vänlig hälsning,  
Ulf Grunnesjö  
Chef Investor Relations 


