
Förändringar i SEB:s verkställande ledning
SEB har utsett Mats Torstendahl, för närvarande chef för division Företag & Privatkunder och medlem i SEB:s verkställande ledning (VL), till
ställföreträdande vd och koncernchef och medlem i VL. Förändringen träder i kraft 1 januari 2021.

– Mats Torstendahl har framgångsrikt lett divisionen Företag & Privatkunder under de senaste 12 åren, en period där divisionen har levererat ett starkt
resultat och visat en mycket positiv utveckling, inte minst vad gäller kundnöjdhet. I sin nya roll kommer Mats att arbeta nära mig för att stötta kunderna och
genomföra strategi- och affärsplanering tillsammans med divisionerna, säger Johan Torgeby, vd och koncernchef.

Jonas Söderberg, för närvarande chef för region Norr inom Företag & Privatkunder, har utsetts till chef för division Företag & Privatkunder från och med 1
januari 2021. Jonas Söderberg började på SEB 1999 och har före sin nuvarande befattning haft flera seniora roller, däribland kundansvarig i Singapore och
Tyskland, rådgivare åt chefen för division Stora företag & Finansiella institutioner, samt chef för Investor Relations. Jonas Söderberg har en kandidatexamen
i International Business Administration från Luleå tekniska universitet.

– Med Jonas Söderberg har vi funnit den rätta personen att leda divisionen Företag & Privatkunder och att fortsätta det framgångsrika arbete som Mats
Torstendahl har gjort för att stärka vår svenska bankverksamhet. Med bred erfarenhet från olika delar av banken och olika geografier och roller har Jonas den
bakgrund som krävs för att fortsätta utveckla vårt erbjudande till privatpersoner och små- och medelstora företag i Sverige, säger Johan Torgeby.

Magnus Carlsson, som började i SEB 1993 och har varit ställföreträdande vd och koncernchef sedan 2014, kommer att lämna sin position för att gå över
till en roll som senior banker inom SEB i slutet av 2021. Magnus Carlsson kvarstår i sin position som ställföreträdande vd och koncernchef fram tills han går
över i sin nya roll, vilket innebär att banken kommer att ha två ställföreträdande koncernchefer fram tills förändringen träder i kraft.
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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 30
september 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 054 miljarder kronor. Läs mer om SEB på
http://www.sebgroup.com/sv


