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)RUWVDWW�VWDUNW�UHVXOWDW
Trots att 3:e kvartalet till stor del präglats av oro på finansmarknaderna med  sjunkande
aktiekurser samt hög volatilitet på ränte- och valutamarknaderna har Handelsbankskoncernen
endast påverkats i begränsad omfattning.

Handelsbankskoncernens resultat januari-september 1998 ökade med 5 % till 6 100 Mkr.

Räntabiliteten uppgick till 20,5 % (20,6).

Resultatet per aktie ökade till 20,51 kr (18,95).
För rullande tolvmånadersperiod var resultatet per aktie 26,71 kr (25,69).

,QWlNWHU�RFK�NRVWQDGHU
De totala intäkterna ökade med 10 %.

Räntenettot steg med 3 %. Detta innefattar såväl kontorsrörelsens räntenetto som räntenettot
av Markets tradingverksamhet samt avkastningen på obligationsportföljen. Räntenettot i
kontorsrörelsen ökade med 11 %. Ökningen beror dels på att medelvolymen bolån ökat med 9 %
till följd av Stadshypoteksförvärvet, dels på att medelvolymen banklån ökat med 20 %.
Kontorsrörelsens räntenetto har belastats med 215 Mkr (232) i avgift till staten för insättargaranti.

Räntenettot i obligationsportföljen har försvagats på grund av minskat avstånd mellan de korta och
långa räntorna samt obligationsportföljens minskade storlek. Även räntenettot från trading har
försvagats.

Räntemarginalen i Handelsbankskoncernen visar tecken på stabilisering efter att länge ha varit i
sjunkande.

Provisionsnettot ökade med 9 % till 2 554 Mkr. Förändringen beror i huvudsak på ökande
betalningsprovisioner samt provisioner från Corporate Finance och handeln med värdepapper.
För de senare intäktsslagen hänför sig ökningen främst till periodens första sex månader.
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Kostnaderna ökade med 15 %. Av ökningen är 3 procentenheter hänförliga till Stadshypoteks-
förvärvet. Resterande del av ökningen beror till övervägande del på kraftigt ökade IT-kostnader
och fortsatt expansion i Norden.

IT-kostnaderna beräknas för 1998 uppgå till c:a 2,5 mdkr för att därefter, de närmaste åren,
successivt sjunka. I IT-kostnaderna ingår såväl drift som utveckling och kommunikation inom
IT-området samt avskrivning på hårdvaror. Inga utvecklingskostnader aktiveras utan tas som
omkostnader direkt. Kostnaderna kulminerar under året beroende på att obligatoriska förberedelser
och anpassningar för EMU och År 2000 sammanfaller med andra stora systemförändringar av
offensiv karaktär. Bland de offensiva investeringarna kan särskilt nämnas följande:
Ett nytt affärssystem för valuta- och penningmarknadshandeln, infrastrukturinvesteringar för ett
helt nytt terminalsystem i den svenska kontorsrörelsen samt en ny gemensam systemplattform för
de nordiska länderna.

.UHGLWI|UOXVWHU�Sn�IRUWVDWW�OnJ�QLYn
Kreditförlusterna, inklusive värdeförändringar på övertagen egendom, uppgick till 211 Mkr
eller 0,04 % (0,04) av utlåningen.

Andelen osäkra fordringar var 0,4 % (1,0) av utlåningen. Volymen övertagna panter uppgick
till 262 Mkr (7 300). Minskningen sammanhänger med utdelningen av Fastighets AB Balder.

Bankens exponering på problemländerna i Sydostasien (Filippinerna, Indonesien, Malaysia,
Sydkorea och Thailand) uppgår per medio oktober till 1,8 mdkr. Vid samma tidpunkt uppgick
exponeringen på Japan till 4,5 mdkr, Ryssland till 0,1 mdkr och på Latinamerika 1,1 mdkr varav
Brasilien 0,4 mdkr. Sett i förhållande till Handelsbankens storlek är exponeringen i aktuella länder
låg och erforderliga reserveringar har gjorts.

/nJ�NlQVOLJKHW�I|U�PDUNQDGVVW|UQLQJDU
Handelsbanken har trots sin omfattande internationella närvaro medvetet strävat efter att ha en
begränsad känslighet för marknadsstörningar av olika slag.

• Liten känslighet mot emerging markets.
Även Handelsbankens verksamhet utanför norden är inriktad mot bankens nordiska kundbas,
varför riskexponeringen mot Asien, Ryssland och Latin Amerika är låg. Affärer utanför
norden – med undantag för den rena tradingverksamheten – bör ha nordisk anknytning.

• Liten känslighet för störningar på aktiemarknaden.
Handelsbankens begränsade innehav av börsnoterade aktier och frånvaron av
sakförsäkringsrörelse innebär liten känslighet för störningar på aktiemarknaden.

• Låg räntekänslighet
I samband med köpet av Stadshypotek avvecklade Handelsbanken större delen av
investmentportföljen i obligationer. Detta har minskat koncernens räntekänslighet.
Även utdelningen av fastighetsbolagen Balder och Näckebro till Handelsbankskoncernens
aktieägare har minskat räntekänsligheten. Ett fastighetsinnehav kan ur räntekänslighets-
synpunkt jämställas med ett innehav av fastförräntade obligationer. Även Handelsbankens
traditionellt låga riskprofil inom tradingverksamheten bidrar till att hålla känsligheten för
svängningar på räntemarknaden låg.
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.DSLWDOWlFNQLQJ�RFK�UDWLQJ
Koncernens kapitaltäckning är 9,7 % (9,5). Primärkapitalrelationen uppgick till 6,2 % (5,9).
Handelsbanken har oförändrat den högsta ratingen av de svenska bankerna.

)|UEHUHGHOVHUQD�LQI|U�(08�I|OMHU�WLGVSODQHQ
Utveckling och anpassning av koncernens produkter och datasystem inför starten av den
europeiska monetära unionen i januari 1999 följer uppgjorda tidsplaner. Förberedelserna tar sig
olika uttryck i de länder som kommer att delta i EMU fr o m 1999 (Tyskland, Luxemburg och
Finland) jämfört med de länder som inte kommer att delta från EMU:s start (Sverige, Danmark
och Storbritannien). Även i de senare länderna kommer dock Handelsbanken, redan från början av
år 1999, att kunna erbjuda kunderna olika finansiella tjänster i euro inom områdena betalning,
placering och finansiering. Det förväntas att euron också i dessa länder kommer att få en
användning bland bankens kunder.

$QSDVVQLQJDUQD�LQI|U�nU������IRUWJnU�SODQHQOLJW
Översynen av koncernens datasystem inför år 2000 fortgår planenligt.
Den helt övervägande delen av dessa system har åtgärdats, testats och satts i produktion.
Nu följer kompletterande tester av samband mellan olika system inom koncernen samt av externa
samband. Alla dessa åtgärder beräknas vara klara senast juni 1999.

Stockholm den 27 oktober 1998

Arne Mårtensson
Verkställande direktör och koncernchef

Ytterligare information lämnas av Arne Mårtensson, koncernchef i Handelsbanken,
eller Sven Grevelius, chef för�ekonomiavdelningen       telefon 08 – 22 92 20

Lars Lindmark, chef för Informationsavdelningen telefon 08 – 701 10 36
Gustaf Elmstedt, chef för Investor relations telefon 08 – 701 51 42

%RNVOXWVUDSSRUW�I|U������SXEOLFHUDV�GHQ����IHEUXDUL������
+DQGHOVEDQNHQV�GHOnUVUDSSRUWHU�P�P�ILQQV�lYHQ�WLOOJlQJOLJD�Sn�,QWHUQHW��www.handelsbanken.se�
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.RQFHUQHQV�UHVXOWDWUlNQLQJ
���������-DQXDUL���VHSWHPEHU +HOnU

���� ���� )|UlQGULQJ ����
��0NU 0NU ����������� 0NU

5lQWHLQWlNWHU ������ ������ � ������
5lQWHNRVWQDGHU ������� ������� � �������
Räntenetto 8 444 8 170 3 11 169
Erhållna utdelningar 138 148 -7 150
3URYLVLRQVLQWlNWHU ����� ����� � �����
3URYLVLRQVNRVWQDGHU ���� ���� � ����
Provisionsnetto 1RW�� 2 554 2 347 9 3 337
Nettoresultat av finansiella
transaktioner 1RW�� 1 001 410 144 593
Övriga rörelseintäkter 559 442 26 566
6XPPD�LQWlNWHU ������ ������ �� ������

Allmänna administrationskostnader
     - Personalkostnader 3 384 3 072 10 4 150
     - Övrigt 1RW�� 2 500 2 033 23 2 926
Av- och nedskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 501 427 17 617
6XPPD�NRVWQDGHU ����� ����� �� �����

5HVXOWDW�I|UH�NUHGLWI|UOXVWHU ����� ����� � �����

Kreditförluster netto 1RW�� 211 174 21 231
Värdeförändring på övertagen egendom 0 5 -100 71

5|UHOVHUHVXOWDW ����� ����� � �����

Minoritetsintresse -17 -12 42 -19

Bokslutsdispositioner
     - Pensionsavräkning 449 424 6 532
Skatter -1 633 -1 691 -3 -2 326
3HULRGHQV�QHWWRUHVXOWDW ����� ����� � �����

1RW������3URYLVLRQVQHWWR

������������-DQXDUL�±�VHSWHPEHU +HOnU

���� ���� ����

0NU 0NU 0NU

Betalningar 544 473 662
Utlåning 265 255 344
Inlåning 75 108 152
Garantier 119 117 156
Värdepapper 1 411 1 341 1 915
Övrigt 630 531 795
Provisionsintäkter 3 044 2 825 4 024
Provisionskostnader -490 -478 -687
Provisionsnetto 2 554 2 347 3 337
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1RW������1HWWRUHVXOWDW�DY�ILQDQVLHOOD�WUDQVDNWLRQHU

�������������-DQXDUL���VHSWHPEHU +HOnU

���� ���� ����

0NU 0NU 0NU

Aktier och andelar 261 65 86
Räntebärande värdepapper -533 41 42
5HDOLVDWLRQVUHVXOWDW -272 106 128
Aktier och andelar -86 -36 -42
Räntebärande värdepapper 631 -332 -360
2UHDOLVHUDGH�YlUGHI|UlQGULQJDU 545 -368 -402
9DOXWDNXUVI|UlQGULQJDU 728 672 867
1HWWRUHVXOWDW�DY�ILQDQVLHOOD�WUDQVDNWLRQHU 1 001 410 593

1RW�����gYULJD�DGPLQLVWUDWLYD�NRVWQDGHU

Fastigheter och lokaler 537 492 674
Externa datakostnader 833 504 781
Kommunikation 289 237 322
Resor och marknadsföring 240 210 304
Köpta tjänster 343 348 469
Materialanskaffning 113 103 150
Andra omkostnader 145 139 226
gYULJD�DGPLQLVWUDWLYD�NRVWQDGHU 2 500 2 033 2 926

1RW������.UHGLWI|UOXVWHU

$�����,QGLYLGXHOOW�YlUGHUDGH�IRUGULQJDU�

Periodens nedskrivning avseende
konstaterade kreditförluster 649 1 087 2 200

Återförda tidigare gjorda reserveringar
för befarade kreditförluster som i periodens
bokslut redovisas som konstaterade kreditförluster -526 -797 -1 705

Periodens reservering avseende
befarade kreditförluster 478 651 940

Influtet på tidigare års konstaterade kreditförluster -201 -239 -605

Återförda ej längre erforderliga reserveringar
för befarade kreditförluster -200 -475 -548

3HULRGHQV�QHWWRNRVWQDG�I|U�LQGLYLGXHOOW

YlUGHUDGH�IRUGULQJDU ��� ��� ���

%�����*UXSSYLV�YlUGHUDGH�IRUGULQJDU�

Periodens nedskrivning avseende
konstaterade kreditförluster 21 33 29

Influtet på tidigare års
konstaterade kreditförluster -15 -9 -11

Avsättning/upplösning av reserv
för kreditförluster 5 -15 -7

3HULRGHQV�QHWWRNRVWQDG�I|U�JUXSSYLV

YlUGHUDGH�IRUGULQJDU �� � ��

&�����$YVlWWQLQJ�WLOO�JHQHUHOO�UHVHUY�I|U�OlQGHUULVNHU � ��� ���

6XPPD�NUHGLWI|UOXVWHU��$�%�&� ��� ��� ���
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.RQFHUQHQV�XWYHFNOLQJ�SHU�NYDUWDO��0NU
������ ������ ������ ������ ������

Räntenetto 2 708 2 858 2 878 2 999 2 783
Provisionsnetto 819 950 785 990 765
Nettoresultat av finansiella transaktioner 392 341 268 183 177
Övriga intäkter 11 185 501 126 133

Summa intäkter ����� ����� ����� ����� �����

Personalkostnader 1 169 1 108 1 107 1 078 1 057
Övriga administrativa omkostnader 804 886 810 893 660
Av- och nedskrivningar 164 171 166 190 166

Summa kostnader ����� ����� ����� ����� �����

Resultat före
kreditförluster ����� ����� ����� ����� �����

Kreditförluster 77 69 65 123 -55

Rörelseresultat ����� ����� ����� ����� �����

Minoritetsintresse -6 -6 -5 -7 -4
Pensionsavräkning 151 149 149 108 146
Skatter på periodens resultat -420 -586 -627 -635 -602

Periodens nettoresultat ����� ����� ����� ����� �����

.RQFHUQHQV�EDODQVUlNQLQJ
���� ���� ����

���VHS ���VHS ���GHF

0NU 0NU 0NU

Utlåning till allmänheten 1RW�� 607 719 583 102 586 824
Utlåning till kreditinstitut 152 511 135 701 134 472
Räntebärande värdepapper
     - Finansiella anläggningstillgångar     1RW�� 1 907 10 163 5 790
     - Finansiella omsättningstillgångar 86 293 53 410 60 165
Övriga tillgångar 85 256 86 845 72 215
Summa tillgångar 933 686 869 221 859 466

In- och upplåning från allmänheten 202 867 195 287 204 747
Skulder till kreditinstitut 257 783 253 382 241 436
Emitterade värdepapper m m 316 275 280 603 284 051
Efterställda skulder 22 971 22 973 23 231
Övriga skulder 100 508 86 116 73 639
Eget kapital 33 282 30 860 32 362
Summa skulder och eget kapital 933 686 869 221 859 466

Not 1    Utlåning till allmänheten
Utlåning svenska kronor
     - till hushåll 192 889 N.A. 192 244
     - till företag m fl *) 297 261 N.A. 302 948

490 150 491 851 495 192
Utlåning valuta
     - till hushåll 11 627 N.A. 8 318
     - till företag 109 720 N.A. 87 348

121 347 96 298 95 666
Reserv för befarade kreditförluster -3 778 -5 047 -4 034

6XPPD�XWOnQLQJ 607 719 583 102 586 824
*) Varav Riksgälden 0 8 412 12 802



+DQGHOVEDQNHQ

7

1RW������)LQDQVLHOOD�DQOlJJQLQJVWLOOJnQJDU

Koncernens likviditetsöverskott har varit placerat som finansiell anläggningstillgång (investmentportfölj).

Efter förvärvet av Stadshypotek har koncernen inget likviditetsöverskott. Den del av investmentportföljen som härrört från

tidigare likviditetsöverskott har därför omklassificerats till omsättningstillgång och avyttrats.  Portföljvärdet uppgick till 891 Mkr

och resultateffekten var positiv om 9 Mkr.

1\FNHOWDO�I|U�NRQFHUQHQ
����������������-DQXDUL�±�VHSWHPEHU +HOnU

���� ���� ����

Räntabilitet 20,5% 20,6% 20,1%
Intäkter/kostnader (I/K-tal)
-     före kreditförluster 1,99 2,08 2,06
-     efter kreditförluster 1,92 2,02 1,98
Vinst per stamaktie, kr 20,51 18,95 25,15
-     Oktober 1997-september 1998 26,71
-     Oktober 1996-september 1997 25,69
Antal stamaktier 238 248 980 238 248 980 238 248 980
Justerat eget kapital per aktie, kr 137,86 127,54 134,01
Antal anställda per 30 september 8 695 8 492 8 184
Antal kontor i Norden 30 september 513 512 515

gYULJD�XSSO\VQLQJDU

.DSLWDOEDV�RFK�NDSLWDONUDY 0NU 0NU 0NU

Primärt kapital 27 392 24 768 25 906
Total kapitalbas 43 221 39 788 43 196
Riskvägd volym 444 741 419 408 414 785
Kapitaltäckningsgrad 9,7% 9,5% 10,4%
Primärkapitalrelation 6,2% 5,9% 6,2%

2VlNUD�IRUGULQJDU

0NU 0NU 0NU

Osäkra fordringar 6 582 12 639 8 063
Reserv för befarade kreditförluster -3 997 -6 949 -4 242

2VlNUD�IRUGULQJDU��QHWWR ����� ����� �����

Räntenedsatta fordringar utan
reservering för befarade kreditförluster 233 266 272

6XPPD�SUREOHPNUHGLWHU ����� ����� �����

Reserveringsgrad för osäkra fordringar 60,7% 55,0% 52,6%
Andel osäkra fordringar 0,4% 1,0% 0,6%
Problemkrediter före nedskrivning för
befarade kreditförluster 6 815 12 905 8 335

Kreditförlustnivå 0,04% 0,04% 0,05%

Oreglerade fordringar för vilka
ränta intäktsförs 2 458 2 531 1 983

Övertagna panter:
     - Byggnader och mark 116 6 821 6 876
     - Aktier och andra andelar 138 440 347
     - Övrigt 8 39 28

6XPPD�|YHUWDJQD�SDQWHU ��� ����� �����
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'HULYDWLQVWUXPHQW

30 september 1998, Mkr

����������������������������������������������������5lQWHUHODWHUDGH 9DOXWDUHODWHUDGH $NWLHUHODWHUDGH

9HUNOLJW

YlUGH

%RNI|UW

YlUGH

9HUNOLJW

YlUGH

%RNI|UW

YlUGH

9HUNOLJW

YlUGH

%RNI|UW

YlUGH

3RVLWLYD�YlUGHQ 31 383 27 382 28 110 26 399 1 088 1 088

1HJDWLYD�YlUGHQ 35 323 32 129 27 674 26 491 581 581

Sammanställningen ovan är gjord enligt Finansinspektionens föreskrifter och omfattar samtliga
koncernens derivatinstrument. För derivatinstrument ingående i tradingrörelsen överensstämmer
bokfört värde med verkligt värde. De avvikelser mellan verkligt värde och bokfört värde som
redovisas i sammanställningen motsvaras av omvända avvikelser mellan verkligt värde och
bokfört värde i den del av koncernens rörelse som är föremål för säkringsredovisning.

9DOXH�DW�5LVN
Under perioden l oktober 1997 - 30 september 1998 uppgick exponeringen för ränte- och
växelkursrisker (inkl optionsrisker), mätt som Value-at-Risk (VaR) i Handelsbanken Markets
till i genomsnitt 29 Mkr. Under perioden varierade denna risk mellan 18 Mkr och 51 Mkr.
Ingen hänsyn har här tagits till sambanden mellan ränte- och valutamarknaderna. Under samma
period uppgick exponeringen för aktiekursrisker, mätt som VaR, i Handelsbanken Markets till i
genomsnitt 8 Mkr. Denna risk varierade mellan 4 Mkr och 14 Mkr.
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5|UHOVHJUHQVUHGRYLVQLQJ

Koncernens resultat och räntabilitet fördelat per rörelsegren

Januari-september 1998, Mkr

Kontors-
rörelsen

Markets Kapital-
förvaltning

Finans Liv 1) Övrigt 7RWDOW

Intäkter 8 421 2 356 828 528 134 429 ������

Kostnader -4 003 -1 738 -259 -302 -44 -39 ������

5HVXOWDW�I|UH�LQWHUQD
SURYLVLRQHU ����� ��� ��� ��� �� ��� �����

Interna provisioner 764 -297 -353 -29 -85 �

5HVXOWDW�I|UH
NUHGLWI|UOXVWHU ����� ��� ��� ��� � ��� �����

Kreditförluster -218 16 0 -9 0 ����

5|UHOVHUHVXOWDW ����� ��� ��� ��� � ��� �����

5lQWDELOLWHW�� ������ ����� ������ ������ ����� ������

Räntabilitet jan-jun 21,6 % 10,6 % 43,8 % 20,5 % 8,9 % 22,0 %

+DQGHOVEDQNHQ�/LY�)|UVlNULQJV�$%   1)

Premieinkomster 1 312

Kapitalavkastning 975

Försäkringsersättningar -631

Förändring i
Livförsäkringsavsättning -685

Återbäring -76

Driftskostnader -133

5HVXOWDW�L�OLYI|UVlNULQJVU|UHOVHQ ���

Räntabiliteten är för rörelsegrenarna beräknad efter schablonskatt medan den för hela koncernen är beräknad efter boksluts-
dispositioner och full skatt. Bland intäkter och kostnader ingår också de fördelningar av kostnader som sker internt inom koncernen
avseende utförda tjänster. Dessa ersätts till självkostnad. De interna försäljningsprovisionerna gottskrivs kundansvarig enhet.
Provisionerna ska täcka kostnader samt enligt marknadsmässiga villkor fördela uppkommet resultat.
Det egna kapitalet som ligger till grund för räntabilitetsberäkning, är i huvudsak fördelat enligt de krav som följer av lagen om
kapitaltäckning. I Övrigt ingår bland annat realisationsvinster, utdelningar, goodwillavskrivningar och koncernjusteringar.

1) Handelsbanken Liv Försäkrings AB är ett ömsesidigt bolag och konsolideras inte.
I rörelsegrenen Liv redovisas Handelsbanken Liv Fondförsäkrings AB samt provisionsintäkter från det ömsesidiga bolaget.

De totalt inbetalda premierna till dessa båda bolag uppgick under de första nio månaderna  till 3,9 mdkr (2,4). Ökningen har
skett främst inom fondförsäkring. De totala tillgångarnas värde uppgick, per den 30 september 1998, till 20 mdkr (16).
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.RQWRUVU|UHOVHQ

Handelsbanken är en nordisk universalbank med en starkt decentraliserad organisation.
Bankens kärna är det stora kontorsnätet. Kontoren har ansvaret för alla kunder inom sitt
geografiska område - också de allra största företagen. På kontoret samordnas tjänsterna för
varje kund. Vid behov sker detta i ett nära samarbete med bankens dotterbolag samt med
regionala och centrala specialister.

Handelsbanken driver fullständig universalbanksrörelse i hela Norden. Kontorsrörelsen
utgörs av tio regionbanker - sju i Sverige och en i vardera Norge, Finland och Danmark.
Till kontorsrörelsen räknas också Stadshypotek Bank.

Handelsbanken har 480 kontor i Sverige, 15 i Norge, 15 i Finland och 3 i Danmark.
Verksamheten i Sverige såväl som i de övriga nordiska länderna drivs enligt samma koncept –
universalbankstjänster levererade med bättre service samtidigt som koncernen ska ha lägre
kostnader än konkurrenterna. Detta är grunden för att banken ska kunna växa i hela Norden.
Handelsbanken är redan i dag Nordens största bank men också lokalt den fjärde största
affärsbanken i Finland och den femte i Norge.

Under perioden har räntenettot i kontorsrörelsen ökat med 11 % jämfört med motsvarande period
föregående år. Detta beror på en kraftig volymtillväxt under perioden. Bankutlåningen ökade med
20 % och hypoteksutlåningen ökade med 9 %, det senare främst beroende på Stadshypoteksförvärvet.

Jämfört med samma period 1997, har kostnaderna ökat främst på grund av investeringar inom
IT-området, men också beroende på Stadshypoteksförvärvet.

Intjäningen i kontorsrörelsen är trots senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna
oförminskat stark. Rörelseresultatet för kontorsrörelsen uppgick 3:e kvartalet till 1 664 Mkr,
vilket är en ökning jämfört med tidigare kvartal, då resultaten uppgick till 1 652 Mkr för
2:a kvartalet respektive 1 648 Mkr för 1:a kvartalet.

5lQWHWDNHW�±�(Q�WU\JJ�ILQDQVLHULQJ�L�RURVWLGHU
Under våren introducerades en helt ny bolåneprodukt – Stadshypoteks Räntetak.
Räntetaket gör det möjligt att kombinera den rörliga räntan med den trygghet som en fast ränta
innebär. Under en femårsperiod följer räntan korträntan men går aldrig över en i förväg garanterad
högsta ränta. Efterfrågan på bolån med räntetak har varit god under vår och sommar, men ökat
starkt i samband med oron på de finansiella marknaderna under 3:e kvartalet.
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+DQGHOVEDQNHQ�0DUNHWV

Handelsbanken Markets ansvarar för verksamheten inom områdena Corporate Finance, handel
på aktie-, penning- och valutamarknaderna, lånekapitalfinansiering, correspondent banking och
handelsfinansiering. Dessutom ingår bankens enhet för ekonomisk analys och bankrörelsen
utanför Norden. Verksamheten bedrivs i nitton länder och organiseras i fyra huvudområden:
Investment Banking, Trading, Handelsfinansiering och Finansiella institutioner samt
Bankrörelsen utanför Norden.

Verksamheten inriktas i huvudsak mot bankens nordiska kundbas. Banken vänder sig också mot
nordiska företag med verksamhet i utlandet och icke-nordiska företag med verksamhet i Norden.

Under 3:e kvartalet spred sig oron på de finansiella marknaderna från Asien till övriga världen.
Sedan andra halvan av juli har aktiekurserna sjunkit kraftigt, svenska kronan försvagats och
volatiliteten på räntemarknaderna stigit. Mot den bakgrunden har verksamheten ändå utvecklats
tillfredsställande

,QYHVWPHQW�%DQNLQJ
Som en följd av den finansiella oron har kundernas aktiviteter minskat på marknaderna,
vilket påverkat intäkterna negativt. Resultatet är avsevärt lägre än föregående kvartal.
Den långsiktiga satsningen fortsätter i syfte att ytterligare stärka marknadspositionen inom
såväl Corporate Finance som aktiehandeln.

7UDGLQJ
Enheten bibehåller sin starka ställning för nordiska valutor och ränteprodukter.
Resultatet för 3:e kvartalet är i nivå med föregående kvartal och ännu inte på en tillfredsställande
nivå. Enheten genomför sedan en tid ett omfattande åtgärdsprogram i syfte att koncentrera och
effektivisera interbankverksamheten och ytterligare stärka kundbearbetningen. Åtgärderna
kommer även att medföra betydande kostnadsbesparingar med verkan från slutet av året.

+DQGHOVILQDQVLHULQJ�RFK�ILQDQVLHOOD�LQVWLWXWLRQHU
Verksamheten uppvisar en stabil utveckling och har en stark marknadsposition.
Den finansiella utvecklingen i Asien och Ryssland har påverkat intäkterna negativt, vilket
medfört att resultatet för 3:e kvartalet är lägre än föregående kvartal.

%DQNU|UHOVHQ�XWDQI|U�1RUGHQ
Fortsatt förstärkning av provisionsintäkter och stabila volymer har medfört att resultatet
förbättrats jämfört med föregående kvartal.
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+DQGHOVEDQNHQ�.DSLWDOI|UYDOWQLQJ

Handelsbanken Kapitalförvaltning omfattar Fondförvaltning, Diskretionär förvaltning samt
Depåtjänster. Diskretionära förvaltningstjänster och depåtjänster säljs och produceras av
Handelsbanken Kapitalförvaltning. Handelsbankens fonder säljs i första hand via kontorsnätet.
Verksamheten bedrivs i de fyra nordiska länderna samt i Luxemburg och Storbritannien.

Den 1 september infördes en ny organisation för investeringsverksamheten. De tidigare separata
förvaltningsfunktionerna inom Handelsbanken Fonder och inom den diskretionära förvaltningen
samordnades under en gemensam ledning. Syftet är att ytterligare öka slagkraften genom en högre
specialiseringsgrad och en förstärkt fokusering på övergripande allokeringsbeslut.

I de svenska regionbankerna har tillsatts särskilda fondrådgivare som stödjer kontoren i
försäljningsarbetet.

Den av Handelsbanken Kapitalförvaltning förvaltade volymen per den 30 september 1998
minskade till 85 mdkr p g a de stora värdefallen på världens börser. Sammantaget och i relativa
termer noterades bra portföljresultat. Detta sammanhänger med neddragning av risknivåerna som
påbörjades i juni.

)RQGI|UYDOWQLQJ
Nysparandet i bankens fonder uppgick till 2,5 mdkr för de första nio månaderna.
Det är framför allt det långsiktiga sparandet i fondförsäkring som ökar.

Det förvaltade kapitalet per den 30 september ökade med 4 % och uppgår till 47 mdkr.
Bankens marknadsandel beräknas till ca 10 %.

Tredje kvartalets nettoinsättningar uppgick till 0,3 mdkr.
Antalet fondsparande kunder ökade med c:a 20 000 under samma period till sammanlagt
634 000. Av dessa månadssparar 176 000 i genomsnitt 800 kr/mån.

Avkastningen från fonderna har totalt sett utvecklats väl i förhållande till sina jämförelseindex.

'LVNUHWLRQlU�I|UYDOWQLQJ
Handelsbanken Kapitalförvaltning förvaltar diskretionärt 32 mdkr.
Nettoökningen av förvaltat kapital uppgår till 2,3 mdkr.

Förvaltningsresultaten har utvecklats väl i förhållande till sina jämförelseindex.

'HSnWMlQVWHU
Handelsbanken kan som enda bank i dag erbjuda institutionell depåtjänst i egen regi inom alla de
nordiska länderna.

Verksamheten i Sverige visar god lönsamhet. Den verksamhet som startades i Finland i början av
1998 gav ett positivt resultatbidrag redan under 3:e kvartalet.

Antalet depåer fortsätter att öka och uppgår till c:a 60 000. Det totala depåvärdet uppgår till
ca 420 mdkr.
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+DQGHOVEDQNHQ�)LQDQV

Handelsbanken Finans har ett heltäckande sortiment av finansieringstjänster i hela Norden.
Dessa tjänster fungerar i första hand som ett komplement till kontorsrörelsens banktjänster.

De totala intäkterna har ökat med 7 % jämfört med föregående år som en följd av fortsatt ökad
nyförsäljning och därmed volymökning inom samtliga verksamhetsområden. Räntemarginalen har
stabiliserats under året.

Affärsområdet omfattande leasing och avbetalning till företag, har ökat sin kreditvolym med 7 %
jämfört med föregående år beroende på en stark nyförsäljning inom bilfinansiering och traditionell
leasing.

Affärsområdet Säljfinans, som via återförsäljare finansierar privatpersoners köp av kapitalvaror
visar fortsatt god lönsamhet. Ökad privat konsumtion av kapitalvaror delvis finansierade med
selektiva kontokort och avbetalning har totalt sett gett ökade kreditvolymer med 22 % jämfört med
föregående år.

Affärsområdet som omfattar verksamheten i de nordiska enheterna domineras av Handelsbanken
Rahoitus Oy, som är Finlands fjärde största finansbolag. Verksamheten visar god lönsamhet och
kraftigt ökade volymer.

Affärsområdet för fakturatjänster och inkassotjänster till företag, har för fakturatjänster ökat
omsättningen med 25 % jämfört 1997. Den nya tjänsten fakturakonto har mottagits väl.
Totalt har inkassotjänsters omsättning fördubblats jämfört med föregående år.
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Under namnet Handelsbanken Liv marknadsförs genom Handelsbankens kontorsrörelse – ett
komplett sortiment livförsäkringsprodukter för tjänste- och privatpension, förmögenhetsskydd och
avtalsförsäkring, till företag, privatpersoner och organisationer.

Försäkringstagarna kan genom fondförsäkring ta ett eget ansvar för sitt försäkringssparande eller
överlåta ansvaret till försäkringsgivaren genom traditionell livförsäkring. I båda fallen förvaltas
kapitalet enligt avtal av Handelsbanken genom Handelsbanken Fonder eller Handelsbanken
Kapitalförvaltning.

Den traditionella försäkringsverksamheten i Handelsbanken Liv Försäkrings AB, drivs, på grund
av lagkrav, enligt s k ömsesidiga principer, d v s hela överskottet går tillbaka i form av återbäring
till försäkringstagarna.

7UDGLWLRQHOO�OLYI|UVlNULQJ
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolags verksamhet omfattar såväl kapital- och pensions-
försäkring som gruppliv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

De tre första kvartalens premieinkomst var 1,3 mdkr (1,3) och de förvaltade tillgångarna uppgick
vid utgången av 3:e kvartalet till 14,4 mdkr kronor (13,1). Vid halvårsskiftet var förvaltat kapital
16,3 mdkr.

)RQGI|UVlNULQJ
Verksamheten i Handelsbanken Liv Fondförsäkringsaktiebolag är till skillnad från den
traditionella försäkringsverksamheten vinstutdelande. Den omfattar både pensions- och
kapitalförsäkring. Verksamheten har haft en stark utveckling under året.

Premieinkomsten de tre första kvartalen var 2,6 mdkr (1,1) och fondvärdet uppgick vid
3:e kvartalets utgång till 5,1 mdkr (2,4). Vid halvårsskiftet var fondvärdet 5,5 mdkr.

gYULJW

Under denna rubrik återfinns i huvudsak realisationsvinster och utdelningar samt goodwill-
avskrivningar. Under 3:e kvartalet har till skillnad från 1:a och 2:a kvartalet varken reavinster
uppstått eller utdelningar erhållits.
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+DQGHOVEDQNVDNWLHQ

Den omfattande oron på de finansiella marknaderna har bl a lett till sjunkande aktiekurser under
3:e kvartalet.

Nedgången under de första nio månaderna mätt i Affärsvärldens generalindex (AFGX) var 4 %.
Kursen på bankens stamaktie (SHB A) ökade under samma tid med 6 %. Handelsbankens
börsvärde steg därmed till 69 mdkr från 65 mdkr vid årsskiftet.
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*UDQVNQLQJVUDSSRUW

Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av
Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i
förhållande till en revision.

Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt lagen
om börs- och clearingverksamhet samt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag.

Stockholm den 27 oktober 1998

Sigvard Heurlin
Auktoriserad revisor


