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Pressmeddelande 
Stockholm 25 juni 2020 

SEB kommenterar Finansinspektionens beslut 
SEB har tagit emot Finansinspektionens (FI) beslut till följd av myndighetens undersökning av SEB:s 
rutiner och processer gällande regelverken för arbetet mot penningtvätt. Finansinspektionen har 
beslutat att ge SEB en anmärkning, vilket är en lägre grad av sanktion som ges när överträdelsen inte 
bedöms som allvarlig. Myndigheten har också beslutat att ge SEB en sanktionsavgift på 1 miljard kronor, 
vilket motsvarar cirka 14 procent av det maxbelopp som FI kan utfärda i detta ärende, samt ett 
föreläggande att göra vissa åtgärder för att förbättra sin övervakning av transaktioner.   

– SEB kommer nu att analysera beslutet och återkomma med bankens syn. Vi strävar alltid efter att leva 
upp till gällande regelverk och egna högt ställda krav. Vi utvecklar kontinuerligt bankens förmågor att 
förebygga, upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Det är ett 
arbete som har högsta prioritet och som aldrig upphör, inte minst eftersom brottsligheten hela tiden 
hittar nya vägar, säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby. 

Finansinspektionen har bedrivit sin tillsyn i samarbete med de baltiska tillsynsmyndigheterna. Samtliga 
tillsynsmyndigheter i Sverige och Baltikum har i och med detta avslutat sina undersökningar gällande 
SEB:s arbete mot penningtvätt. 

 

 
För mer information kontakta 
Frank Hojem, chef Corporate Communication  
070-763 9947 
frank.hojem@seb.se 
 
 

Presskontakt 
Niklas Magnusson, Presschef   
070-763 8243 
niklas.x.magnusson@seb.se 
 
 

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 25 juni 2020, kl. 15.30 CET. 

 

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 mars 2020 uppgick koncernens 
balansomslutning till 3 286 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Läs mer om SEB på 
http://www.sebgroup.com/sv. 
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