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MW Årsstämma 2018
Inledningsanförande

Ärade aktieägare – varmt välkomna hit till 2018 års
stämma.
Idag ska vi summera 2017 utifrån hur utvecklingen har
varit för bankens kunder, för banken och för oss 270 000
aktieägare.
Blickar man tillbaka tio år i tiden är det mycket som är
annorlunda.
En rad genomgripande trender har förändrat
förutsättningarna för att bedriva bankverksamhet.
Trender som alla även påverkade SEB under 2017
såsom…
… att vi har ett mer transparent och motståndskraftigt
finansiellt system i efterdyningarna av den globala
finanskrisen för tio år sedan...
…men också mer komplext med en rad regelverk att
förhålla oss till
… att centralbankernas historiskt expansiva
penningpolitik har bidragit till att den reala ekonomin nu visar
tydligt starkare kraft…
… men också att negativa räntor och den stora mängden
likviditet medfört att prissättningen på risk har urholkats..
… att den snabba teknikomvandlingen som
digitaliseringen innebär förändrar kundbeteenden och ökar
effektiviteten…
… men den förändrar också bankers affärsmodeller
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… Vi ser också en trend att näringslivet har en mer
framträdande roll för att bidra till en mer hållbar värld vilket
innebär att vi banker driver på utifrån vår stora indirekta
påverkan.
Världen är mer komplex idag.
Det ställer krav på långsiktighet…
Det ställer krav på finansiell styrka och stabilitet…
Och det ställer krav på entreprenöriellt tänkande med en
förmåga att försöka se om hörnet och att agera på ett sådant
sätt att vi finns där för våra kunder inte bara idag… utan även
i morgon.
Därför värnar vi på SEB om vår goda finansiella ställning…
… med starka kapital- och likviditetsbuffertar…
…liksom om att ha högsta standard för bolagsstyrning.
Vi tror starkt på en kultur som präglas av
affärsmannaskap och sunda värderingar där kunderna sätts i
främsta rummet… (PAUS)
Årsstämman är ju den dag då det ges tillfälle…
…för alla deltagande aktieägare…
… att få en djupare inblick i bankens verksamhet genom
att bland annat att lyssna till vår verkställande direktör,
Johan Torgebys anförande.
Vi aktieägare ska också ta ställning till en rad viktiga
beslut…
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… fastställande av 2017 års finansiella resultat och
ställning…
… kapital-, utdelning och ersättningsfrågor …
… och självklart val av styrelse och revisorer.
Jag vill med detta å styrelsens och bankledningens
vägnar hälsa er alla varmt välkomna till årets stämma.
Även i år har styrelsen bett advokat Sven Unger att
öppna årets stämma.
Jag lämnar därmed över ordet till Sven Unger.

