Stockholm, juli 2020

Kära aktieägare,
Vi skriver till er med anledning av den uppmärksamhet som på senare tid har riktats mot SEB:s och andra bankers arbete mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Det här är en fråga som SEB:s styrelse och ledning
tar på största allvar. Som bank har vi ett viktigt ansvar att göra allt vi kan för att minska risken att bli utnyttjade i
kriminella syften och vi arbetar hela tiden med att utveckla våra förmågor.
En del i detta arbete handlar om att ha en dialog med de finansiella tillsynsmyndigheterna. Svenska Finansinspektionen har nyligen avslutat sitt tillsynsärende gällande SEB:s rutiner och processer för att motverka penningtvätt i de baltiska dotterbolagen. Den 25 juni beslutade Finansinspektionen att ge SEB en anmärkning, vilket
är den lägre graden av sanktion som ges när överträdelsen inte bedöms som allvarlig, samt en sanktionsavgift
på en miljard kronor.
Vi tycker att det är mycket beklagligt och olyckligt att få den här typen av beslut och sanktioner. Detta har inte
bara en finansiell effekt, utan det påverkar också vårt förtroendekapital. Vi vill med detta brev, med bifogad
kommentar, vända oss direkt till er aktieägare för att ge vår syn på Finansinspektionens beslut och beskriva hur
vi, från SEB:s styrelse och ledning, ser på de här frågorna.
SEB håller inte med om delar av Finansinspektionens slutsatser och ställer sig frågande till proportionaliteten
mellan de synpunkter som Finansinspektionen framför och myndighetens beslut. Men trots att banken inte
håller med om beslutet i alla delar så har vi efter en samlad bedömning beslutat att inte gå vidare med ett
överklagande. Vi anser att vi har ett viktigt uppdrag visavi våra kunder, och därmed också i förhållande till er
aktieägare, i att våra medarbetare nu fokuserar på att fortsätta utveckla vår verksamhet och bankens förmågor
att motverka finansiell brottslighet.
Vi vill också ta tillfället i akt att understryka att SEB står finansiellt starkt och har mycket god likviditet. Trots
att sanktionsavgiften på en miljard kronor är ett stort belopp så påverkar det inte våra möjligheter att fortsätta
stödja våra kunder och skapa värde för er aktieägare.
Avslutningsvis vill vi, från styrelsens och ledningens sida, också betona att vi lägger stor vikt vid att ha en hög
standard för bolagsstyrning, regelefterlevnad och riskhantering. Detta gäller i alla delar av banken och i alla
länder där vi verkar. I förlängningen handlar det om att vårda det förtroende som vi har fått från er aktieägare,
liksom från våra kunder och andra intressenter. Det förtroendet är själva grunden som all vår verksamhet vilar på.
Med vänliga hälsningar och en önskan om en fortsatt trevlig sommar,

Marcus Wallenberg
Styrelsens ordförande

Johan Torgeby
VD och koncernchef
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