Styrelsens för Swedbank AB yttrande enligt 19 kap.
22 § aktiebolagslagen med anledning av förslagen
enligt punkterna 18 (förvärv av egna aktier enligt lagen om värdepappersmarknaden) och 19 (bemyndigande om återköp av egna aktier), i förslaget till
dagordning vid årsstämman 2019
Med anledning av styrelsens förslag enligt ovan lämnar styrelsen härmed följande yttrande.
Bankens och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2018 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Där framgår även de värderingsprinciper för tillgångar och skulder som tillämpats.
Kapitalkravet för Swedbanks konsoliderade situation, beräknat per 31 december 2018 baserat på nuvarande information motsvarar en kärnprimärkapitalrelation på 14,6 procent
och ett totalt kapitalkrav på 18,4 procent. Kärnprimärkapitalrelationen för Swedbanks konsoliderade situation var 16,3 procent och den totala kapitalrelationen 21,5 procent per 31
december 2018. För Swedbank AB var kärnprimärkapitalrelationen 25,2 procent och den
totala kapitalrelationen 35,6 procent vid samma tidpunkt.
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och den avgivna årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Den verksamhet som bedrivs i banken och koncernen
medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller
de risker som är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.
Styrelsen har beaktat bankens och koncernens konsolideringsbehov genom en allsidig bedömning av bankens och koncernens ekonomiska ställning och bankens och koncernens
möjligheter att på sikt infria sina åtaganden.
Bankens och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att
banken och koncernen kan fortsätta sin verksamhet och förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt samt ha förmåga att göra nödvändiga investeringar. Styrelsens
bedömning är att storleken på det egna kapitalet, även efter föreslagna åtgärder, står mer
än väl i proportion till omfattningen av bankens och koncernens verksamhet samt de risker
som är förenade med verksamhetens bedrivande.
Mot bakgrund av vad som anges ovan, samt vad som styrelsen i övrigt har kännedom om, är
det styrelsens bedömning att beslutet om förvärv av egna aktier enligt lagen om värdepappersmarknaden och det föreslagna bemyndigandet är försvarliga med hänsyn till de
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krav som verksamhetens och koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på
storleken av bankens och koncernens egna kapital liksom på bankens och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Härvid har även beaktats den föreslagna
vinstutdelningen om 14,20 kr per aktie samt effekter av bankens samtliga prestations- och
aktiebaserade ersättningsprogram.
Stockholm i februari 2019
Swedbank AB (publ)
Styrelsen

