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P R O T O K O L L  
 
 
    
    2020:12 
 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, 
Brunnsgatan 3, Stockholm torsdagen den 25 juni 2020. 
 
 
Närvarande:   Ledamöter 
 

Sven-Erik Österberg, ordförande 
Maria Bredberg Pettersson, närvarande via skype  
Peter Englund, närvarande via skype 
Astri Muren, närvarande via skype  
Stefan Nyström, närvarande via skype 
Mats Walberg, närvarande per telefon 
Charlotte Zackari 
Erik Thedéen, generaldirektör  

 
Finansinspektionen 
 
Kenneth Edgren (98 och 99 §§), närvarande via 
skype 
Per Håkansson (98 och 99 §§), närvarande via 
skype 
Eric Leijonram  
Markus Ribbing (98 och 99 [delvis] §§) närvarande 
via skype 
Niclas Silferduk (98 och 99 [delvis] §§) närvarande 
via skype 
Anki Storkaas (98 och 99 [delvis] §§) närvarande 
via skype 
Åsa Thalén (98 och 99 [delvis] §§) närvarande via 
skype 
Anna Wigren (98 och 99 [delvis] §§) närvarande via 
skype 
 
Protokollförare 
 
Anna Nystedt (98 och 99 [delvis] §§) närvarande via 
skype 
 

 
        
98 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.  
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99 § Per Håkansson och Markus Ribbing föredrog förslag till anmärkning och 
sanktionsavgift samt förslag till föreläggande mot Skandinaviska Enskilda 
Banken AB. 

 
 Efter att samtliga personer förutom styrelsen, Per Håkansson, Kenneth Edgren 

och Eric Leijonram lämnat mötet, fattade styrelsen beslut enligt bilagorna 1 och 
2. 

 
 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
100 § Under övriga frågor informerade Eric Leijonram om ett överklagat ärende. 
 
101 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Anna Nystedt   Sven-Erik Österberg 
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