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Pressinformation 
Stockholm 26 juni 2013 

SEB: s närvaro under Almedalsveckan  
SEB kommer att i samband med Almedalsveckan för femte året i rad att arrangera ett 
seminarium med fokus på välfärdsfrågor. Årets seminarium behandlar framtidens stora 
välfärdsutmaning – hur ska pensioner, vård och omsorg säkras åt en snabbt åldrande 
befolkning? 

Välkommen till ett seminarium som tar sin utgångspunkt i Framtidskommissionens arbete där bland 
annat socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, Aftonbladets Katrine Kielos, Framtidskommissionens 
Jesper Strömbäck och utredaren Ingemar Eriksson samt socialförsäkringsexperten Irene Wennemo 
deltar. Deltar gör också SEB: s välfärdsekonom Jens Magnusson. Klas Eklund, seniorekonom på SEB 
modererar.  

Dag: Onsdagen den 3 juli 
Tid: 09.00 – 12.00 
Plats: S:ta Karins kyrkoruin, Stora Torget.   

Utöver det egna seminariet kommer också SEB att vara representerade i en rad olika expertpaneler och 
evenemang: 

Robert Bergqvist, chefekonom SEB, kommer bland annat att delta i Exportkreditnämndens seminarium 
”Världshandeln bakom rubrikerna - krasch eller boom?”, onsdagen 3 juli kl. 14.00 – 15.15 på Best 
Western Strand Hotel.  

SEB:s kommunikationsdirektör, Viveka Hirdman-Ryrberg, deltar i Finanskoalitionen mot 
barnpornografibrotts seminarium ”Nya utmaningar i kampen mot barnpornografin: Vad kan samhällets 
aktörer göra?”, torsdagen 4 juli kl. 13.00 – 14.30. Viveka deltar även i KPMG: s seminarium ”Vad gör 
finanssektorn för att bidra till hållbar utveckling?”, den 4 juli, kl. 16.00 – 16.45 på Miljöaktuellts Arena.  

Klas Eklund, seniorekonom SEB, kommer under måndag 1 juli delta på den stora Kinadagen på 
Högskolan, där han ska prata om den kinesiska reformpolitiken och delta i en paneldebatt om Kinas 
betydelse för vår ekonomi.  

SEB: s välfärdsekonom Jens Magnusson kommer att delta i seminariet och paneldebatten ”43, 50 eller 
75 procent av lönen – vad blir det i pension, egentligen?”, arrangerat av Pensionsmyndigheten den 3 juli, 
kl 13.00 – 14.30 på Nowas trädgård. Jens deltar också i Veckans Affärers seminarium ” Hållbara 
medarbetare – så hejdar vi den psykiska ohälsan i näringslivet” tisdagen 2 juli.  

Välkommen!  

För frågor eller information, kontakta:  

Claes Eliasson, Press & PR 
claes.eliasson@seb.se, 076-396 53 19  
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