
Förändringar i SEB:s verkställande ledning
Mats Holmström, för närvarande chef för Corporate Banking inom SEB:s division Stora
företag & Finansiella institutioner, har utsetts till Chief Risk Officer (CRO) i SEB och
medlem av verkställande ledningen. Han efterträder Magnus Agustsson som lämnar
SEB.

– Mats Holmström har en lång och gedigen meritlista i SEB. Hans omfattande kunskap om
banken kommer att vara avgörande när han tillträder rollen som CRO och definierar och
hanterar SEB:s risker, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef. Jag vill tacka
Magnus för de värdefulla insatser han har gjort som CRO och medlem i verkställande
ledningen och önskar honom lycka till i sin nya roll.

Mats Holmström har en lång karriär i SEB som går tillbaka till 1990. För närvarande är han
chef för Corporate Banking inom divisionen Stora företag & Finansiella institutioner (LC&FI), en
befattning som han har haft sedan 2017. Innan dess var han chef för Project, Asset och
Structured Finance, också det inom LC&FI. Mats Holmström tillträder sin nya roll som CRO
den 25 maj 2021.

CRO-funktionen är oberoende från bankens verksamhet och ansvarar för att identifiera, mäta,
analysera och kontrollera SEB:s risker. Funktionen leds av CRO, som utses av styrelsen och
rapporterar till vd och koncernchef.

Magnus Agustsson kommer att bli ny CRO i Danske Bank. Han har haft positionen som CRO i
SEB sedan 2017.

För mer information, kontakta:
Henrik Westman, tillförordnad kommunikationschef
070-763 5134
henrik.x.westman@seb.se

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

SEB är en ledande nordeuropeisk 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 15 500 medarbetare. Den 31
mars 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 443 miljarder kronor och förvaltat kapital till
2 243 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv
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