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Pressmeddelande 
Stockholm 4 feburari 2019 

Javiera Ragnartz ny vd för SEB Investment 
Management  
 
Javiera Ragnartz har utsetts till vd för fondbolaget SEB Investment Management AB och tillika chef för 
division Investment Management. Javiera Ragnartz kommer närmast från rollen som chef för AMF:s 
kapitalförvaltning. Hon har tidigare bland annat arbetat på Riksbanken och som vd för Handelsbankens 
fondbolag, men också haft flera ledande befattningar inom SEB. 
 
– Javiera Ragnartz har en bred och djup kapitalförvaltningskompetens och jag är glad att hälsa henne 
välkommen tillbaka till SEB. Hon har gedigen såväl bransch- som ledarerfarenhet och har arbetat både 
strategiskt och operativt i stora organisationer. Uppdraget är att stärka SEB:s erbjudande inom 
fondförvaltning och fortsätta utveckla hållbara investeringsprodukter, säger Johan Torgeby, VD och 
Koncernchef på SEB. 
 
SEB Investment Management AB utvecklar och förvaltar produkter till företag och finansiella 
institutioner, liksom privat-, pensions- och Private Banking kunder. SEB-koncernens förvaltade kapital 
uppgick 31 december 2018 till 1699 miljarder kronor. 
 
Javiera Ragnartz tillträder sin befattning under sommaren 2019 och kommer i sin roll som vd för 
fondbolaget att rapportera till fondbolagets styrelse och i sin roll som divisionschef till SEB:s vd Johan 
Torgeby.  
 
 
För mer information kontakta: 
Laurence Westerlund 
Pressansvarig  
08-763 86 27  

  
 

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att 
skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska 
länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är 
vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella 
prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2018 uppgick koncernens 
balansomslutning till 2 568 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 699 miljarder kronor. Läs mer om SEB på 
http://www.sebgroup.com/sv. 
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