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P R E S S M E D D E L A N D E  
 

FI ger Nordea tillstånd att omvandla 
sina nordiska dotterbanker till filialer 

Nordea Bank AB (Nordea) har ansökt om Finansinspektionens (FI:s) 
tillstånd att verkställa planer som innebär att de helägda 
dotterbankerna i Danmark, Finland och Norge fusioneras med 
Nordea och att deras verksamhet på så sätt övergår till filialer. FI 
har beslutat att ge Nordea detta tillstånd.  

FI har framför allt prövat om bolagens fordringsägare, däribland insättarna, 
tillförsäkras en betryggande säkerhet och att inte allmänintresset påverkas 
negativt. Det handlar om att dels bedöma om fusionerna väsentligt ökar risken i 
koncernen eller moderbanken, dels om risken för svensk ekonomi och svenska 
skattebetalare ökar.  
 

− FI bedömer att riskerna kopplade till allmänintresset och fordringsägarna 
inte ökar. Därför ger vi Nordea tillstånd att genomföra fusionerna, säger 
Erik Thedéen, gd för FI.  

 
Omstruktureringen innebär att verksamheten i de nordiska dotterbankerna i 
huvudsak kommer att bedrivas genom filialer i respektive land. Det betyder att 
den juridiska strukturen anpassas till hur verksamheten i praktiken redan 
bedrivs. FI bedömer att detta skapar förutsättningar för en mer effektiv styrning 
av banken. En filialstruktur kan även stärka bankens motståndskraft. Däremot 
ökar omstruktureringen de operativa riskerna under själva övergångsfasen. 
Detta kommer FI att ta hänsyn till i den årliga kapitalbedömningen. Det kan bli 
aktuellt med ett särskilt kapitalbaskrav för operativa risker under en tid.  
 
FI har redan i nuläget huvudansvaret för tillsynen av Nordeakoncernen. Detta 
ansvar kommer i och med omstruktureringen att utökas.   
 
Nästa steg i processen är att Bolagsverket i Finland, Finansdepartementet i 
Norge och Närings- och tillväxtdepartementet i Danmark ska ta ställning till 
filialiseringen. Om tillstånd ges från samtliga berörda myndigheter, kan 
Nordeas filialisering genomföras vid årsskiftet 2016/2017.  
 

Pressträff 

I dag kl. 10.00 har FI en pressträff i FI:s lokaler på Brunnsgatan 3 i Stockholm 
där gd Erik Thedéen och Uldis Cerps, verksamhetsområdeschef  Bank, svarar 
på medias frågor. Pressträffen är bara för media, men kommer att direktsändas 
via FI:s webbplats. 
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