
17  februari 1998 Pressmeddelande

Bokslutsmeddelande för verksamhetsåret 1997

Stadshypotek ingår i Handelsbankskoncernen från den 26 februari 1997. I jämförelsetalen för 1996 ingår

inte Stadshypotek till någon del.

Sammanfattning

Handelsbankskoncernens resultat för 1997 ökade med 16 % till 7,8 miljarder
kronor.

Räntabiliteten ökade till 20,1 %.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 6,50 (5,00) kronor per aktie och att
aktierna i Stadshypotek Fastigheter Holding AB delas ut till aktieägarna.

Fortsatt kraftig resultatökning
Handelsbankskoncernens resultat  ökade med 16 % till 7 820 miljoner
kronor.

Räntabiliteten ökade till 20,1 % (19,8).

Resultatet per aktie ökade till 25,15 kronor (21,32).

Intäkter och kostnader
De totala intäkterna ökade med 9 %.

Räntenettot steg med 19 %. Det har belastats med 312 miljoner kronor
(139) i avgift till staten för insättargarantin.

Större delen av räntenettoökningen beror på ökade utlåningsvolymer till
följd av Stadshypoteksförvärvet. Handelsbankskoncernen har efter
Stadshypoteksförvärvet fortsatt att öka den totala utlåningsvolymen
löpande under hela året.
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Marginalen i Handelsbankskoncernen exklusive Stadshypotek har
sjunkit med 0,1 % till 3,0 %, trots att marginalen på såväl hypotekslån
som banklån sjunkit mer. Orsaken till den förhållandevis begränsade
marginalförsämringen är att volymen banklån med genomsnittligt bättre
marginal ökat snabbare än volymen hypotekslån. Detta förklaras till stor
del av meraffärer med Stadshypotekskunder.

Provisionsnettot ökade med 27 %, främst beroende på ökade volymer i
fondförvaltning och värdepappershandel.

Nettot av finansiella transaktioner har minskat kraftigt, främst beroende
på ett lägre resultat inom bankens ränterelaterade tradingverksamhet.

Kostnaderna steg med 28 %, varav 16 procentenheter är hänförliga till
Stadshypoteksförvärvet och 2 procentenheter till valutakursförändringar.
Resterande del av kostnadsökningen beror främst på ökade IT-
kostnader.

Under 1997 har banken lagt ner mer än 2 miljarder kronor på IT-
verksamheten, motsvarande 27 % av de totala kostnaderna. Detta är en
rekordhög nivå och mer än kostnaden för alla våra närmare 500 kontor i
Sverige.

Nödvändiga anpassningar till EMU och år 2000 svarar endast för en
mindre del av ökningen. Bland annat kommer år 2000-problematiken att
kunna lösas på ett mycket kostnadseffektivt sätt tack vare att 80 % av
bankens system är gjorda efter mitten på 80-talet och därför redan
förberedda för år 2000. Vår totala kostnad för anpassningen till år 2000
blir därför endast drygt 100 miljoner kronor fördelat över flera år.
Huvudorsaken till de kraftigt ökade IT-kostnaderna är i stället ett antal
viktiga framtidssatsningar.

De viktigaste är ett helt nytt PC-baserat kontorsterminalsystem som
införs successivt fram till år 2000, ett nytt system för
tradingverksamheten och ett nytt bassystem för hela den nordiska
bankverksamheten som skall vara fullt infört i början av 2000-talet.
Dessutom pågår ett totalt systembyte inom Handelsbanken Finans.

Vår Internettjänst, som startade i december 1997, har hittills kostat cirka
40 miljoner kronor. Vi har på två månader fått 20 000 internetanvändare.
För närvarande tillkommer 300 nya varje dag.

Kostnaderna i den svenska kontorsrörelsen är i stort sett oförändrade.

Låga kreditförluster
Kreditförlusterna, inklusive värdeförändringar på övertagen egendom,
sjönk med 83 % till 302 miljoner kronor eller 0,05 % av utlåningen (0,60).
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Andelen osäkra fordringar var 0,6 % av utlåningen (0,8). Volymen
övertagna panter uppgick till 7 251 miljoner kronor (480). Ökningen
sammanhänger med förvärvet av Stadshypotek och består i sin helhet av
övertagna fastigheter.

Låg exponering på Sydostasien
Handelsbankens exponering på problemländer i Sydostasien (Thailand,
Malaysia, Filippinerna, Sydkorea och Indonesien) uppgår till 3,4
miljarder kronor, vilket utgör 0,47 % av den totala utlåningen till
allmänhet och kreditinstitut. Hälften avser lån till lokala banker. Resten
avser huvudsakligen remburser samt lån till nordiska och andra
utländska företags dotterbolag eller filialer.

Banken har gjort erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster i
dessa länder utifrån den information som idag finns.

Kapitaltäckning och rating
Koncernens kapitaltäckning är 10,4 % (12,2). Minskningen förklaras av
förvärvet av Stadshypotek och en fortsatt ökad verksamhetsvolym.
Primärkapitalrelationen uppgick till 6,2 % (10,0). Handelsbanken har
oförändrat den högsta ratingen bland de svenska bankerna.

Vinst per aktie och utdelning
Nettovinsten per stamaktie var 25,15 kronor (21,32).

Styrelsen föreslår en utdelning på stamaktierna serie A och B med
6,50 kronor (5,00). Utdelningen på indexaktierna, som enligt bankens
bolagsordning skall följa konsumentprisindex, blir 0,80 kronor (0,80).
Utdelningen på preferensaktierna blir enligt bolagsordningens regler för
serie A 0,45 kronor och för serie B 0,60 kronor.

Härutöver föreslår  styrelsen att aktierna i Stadshypotek Fastigheter
Holding AB 1) delas ut till stamaktieägarna, vilket beräknas ta i anspråk
cirka 2,4 mdkr av koncernens egna kapital.

Utdelning av Stadshypotek Fastigheter
Handelsbankens styrelse föreslår bolagsstämman 1998 att samtliga aktier
i Stadshypotek Fastigheter delas ut till bankens stamaktieägare. För
aktieägare i Sverige kan denna utdelning ske utan beskattning.
Utdelningen avses ske enligt samma metodik som när Näckebro delades
ut 1996. Stadshypotek Fastigheter beräknas bli börsnoterat i slutet av juni
1998.

Tillvägagångssätt vid utdelning och en preliminär tidplan återfinns i

1)  Utdelningen kommer de facto att avse aktierna i ett av Handelsbanken nybildat och helägt dotterbolag till
vilket aktierna i Stadshypotek Fastigheter Holding AB  överlåtits inför utdelningen.
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bilaga. Ytterligare information inför bolagsstämman i form av ett
beslutsunderlag kommer att distribueras till Handelsbankens aktieägare
i början av april 1998.

Bakgrund och motiv
Stadshypotek Fastigheter är ett helägt dotterbolag i
Handelsbankskoncernen sedan den 26 februari 1997. Stadshypotek
Fastigheter, som bildades i slutet av 1992, utgör idag en koncern med 14
fastighetsförvaltande dotterbolag och 4 dotterbolag som endast bedriver
hotellverksamhet. De fastigheter som koncernen äger och förvaltar har
förvärvats av Stadshypotekskoncernen för skyddande av fordringar.

Omedelbart efter det stora kontantförvärvet av Stadshypotek på
23 miljarder kronor medgav inte koncernens kapitalsituation att
Stadshypotek Fastigheter delades ut till aktieägarna i likhet med vad
som tidigare skett med Näckebro. Genom koncernens goda resultat 1997
har dock kapitalsituationen så snabbt förbättrats att det nu är möjligt att
dela ut Stadshypotek Fastigheter till bankens aktieägare. För att
ytterligare renodla verksamheten inom Handelsbankskoncernen
kommer flertalet av koncernens övriga fastigheter � dock ej
huvudkontoret och regionhuvudkontorens fastigheter � att försäljas till
Stadshypotek Fastigheter.

Stadshypotek Fastigheter får genom utdelningen möjlighet att
strukturera sitt fastighetsbestånd genom såväl köp som försäljning av
fastigheter. Ett bankägt fastighetsbolag får inte förvärva fastigheter på
marknaden.

För Handelsbankens stamaktieägare innebär utdelningen att de själva
kan avgöra om de vill vara ägare i ett fastighetsbolag.

Stadshypotek Fastigheter
Vid utgången av 1997 omfattade Stadshypotek Fastigheters innehav 139
fastigheter uteslutande i Sverige med ett bokfört värde om 6,1 mdkr och
en total uthyrbar yta om 857.000 m2. Fastigheter i de tre
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Helsingborg
och Uppsala svarade tillsammans för 92 % av bokförda värden och 88%
av kontrakterade årshyror.

Kontors- och affärsfastigheter svarade för 47 % av de totalt kontrakterade
årshyrorna om 743 mkr medan flerbostadshus svarade för 30 %, industri
och lager 14 % och hotell 9 %. Av den uthyrbara ytan svarade kontors-
och affärsfastigheter respektive flerbostadshus för vardera cirka en
tredjedel, industri och lager för 23 % och hotell för 10 %.

Vakansgraden i fastighetsbeståndet som helhet har under 1997 minskats
från 9 % till 6 % i hyresvärde och från 14 % till 9 % i yta. Fastigheternas
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driftsöverskott exklusive räntebidrag motsvarade en direktavkastning
om 6,4 %. Under 1998 förväntas full effekt av ökad uthyrning under
tidigare år.

Förvaltningsresultatet gav för 1997 ett överskott om 96 mkr efter
finansnetto men exklusive avskrivningar. Rörelseresultatet exklusive
avskrivningar uppgick till 148 mkr inklusive resultat av
fastighetsförsäljningar samt upp- och nedskrivningar om totalt 51 mkr.
Eget kapital vid utgången av 1997 uppgick till 1.650 mkr, vilket gav en
soliditet om 26 %.

Innan aktierna i Stadshypotek Fastigheter delas ut kommer
Handelsbankskoncernen att sälja flertalet av sina övriga fastigheter till
Stadshypotek Fastigheter för 1,4 miljarder kronor. I samband härmed
kommer Stadshypotek Fastigheter att erhålla ett kapitaltillskott från
Handelsbanken varigenom eget kapital beräknas öka till cirka
2 miljarder kronor. Stadshypotek Fastigheter kommer vidare att
namnändras inför utdelningen.

Övrigt
Detaljerad information med anledning av fastighetsöverlåtelser,
kapitalisering av Stadshypotek Fastigheter, namnbyte, effekter för
Handelsbankskoncernen, resultatbedömning för 1998 m m kommer att
lämnas i det beslutsunderlag som kommer att distribueras till
aktieägarna.

Bildandet av det nya bolag, som ska äga Stadshypotek Fastigheter, och
överföringen dit av Stadshypotek Fastigheter förutsätter
Finansinspektionens tillstånd liksom ändring av Stadshypotek
Fastigheters bolagsordning.

En utdelning av Stadshypotek Fastigheter per 1 januari 1997 skulle ha
ökat Handelsbankskoncernens räntabilitet på eget kapital proforma 1997
med drygt 1 procentenhet och vinst per aktie hade proforma 1997
minskat med cirka 2 %. Handelsbankskoncernens kapitaltäckning och
primärkapitalrelation per 31 mars 1998 kan, med hänsyn till utdelningen,
överslagsmässigt beräknas bli cirka 10 respektive knappt 6 procent.

Genom överlåtelsen av bankens fastigheter till Stadshypotek Fastigheter
beräknas en realisationsvinst uppkomma om cirka 300 mkr som
påverkar 1998 års resultat i Handelsbankskoncernen.

Stockholm den 17 februari 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.
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Koncernens resultaträkning Januari � December

1997 1996 Förändring
mkr mkr     %

Ränteintäkter 58 357 40 179 + 45
Räntekostnader - 47 188 - 30 798 + 53
Räntenetto 11 169 9 381 + 19
Erhållna utdelningar 150 107 + 40
Provisionsintäkter 4 024 3 294 + 22
Provisionskostnader - 687 - 666 + 3
Provisionsnetto 3 337 2 628 + 27
Nettoresultat av finansiella
transaktioner                         Not 1 593 2 143 - 72
Övriga rörelseintäkter 566 290 + 95
Summa intäkter 15 815 14 549 + 9

Allmänna administrationskostnader
- Personalkostnader 4 150 3 477 + 19
- Övrigt 2 926 2 237 + 31
Av- och nedskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 617 310 + 99
Summa kostnader 7 693 6 024 + 28

Resultat före kreditförluster 8 122 8 525 - 5

Kreditförluster netto                Not 2 231 1 717 - 87
Värdeförändring på övertagen egendom 71 89 - 20
Rörelseresultat 7 820 6 719 + 16

Minoritetsintresse - 19 - 1 -

Bokslutsdispositioner
- Pensionsavräkning 532 201 + 165
Skatt på årets resultat - 2 326 - 1 829 + 27
Årets nettoresultat 6 007 5 090 + 18

Not 1    Nettoresultat av finansiella transaktioner
Aktier och andelar 86 48
Räntebärande värdepapper 42 920
Realisationsresultat 128 968
Aktier och andelar - 42 38
Räntebärande värdepapper - 360 822
Orealiserade värdeförändringar - 402 860
Valutakursförändringar 867 315
Nettoresultat av finansiella transaktioner 593 2 143
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Not 2   Kreditförluster 1997 1996

31 dec 31 dec
A. Individuellt värderade fordringar: mkr mkr
Årets nedskrivning,
konstaterade kreditförluster 2 200 2 503
Återförda tidigare gjorda reserveringar
för befarade kreditförluster som i årets
bokslut redovisas som konstaterade förluster - 1 705 - 1 471
Årets nedskrivning avseende
befarade kreditförluster 940 1 247
Influtet på tidigare års konstaterade förluster - 605 - 132
Återförda ej längre erforderliga reserveringar
för befarade kreditförluster - 548 - 350
Årets nettokostnad för individuellt
värderade kreditförluster 282 1 797

B. Gruppvis värderade fordringar:
Årets nedskrivning,
konstaterade kreditförluster 29 51
Influtet på tidigare års
konstaterade kreditförluster - 11 - 12
Avsättning/upplösning av reserv
för kreditförluster - 7 - 64
Årets nettokostnad för gruppvis
värderade kreditförluster 11 - 25

C. Avsättning generell reserv för länderrisker - 62 - 55

Summa kreditförluster (A+B+C) 231 1 717

Koncernens balansräkning     1997 1996
31 dec 31 dec Förändring

mkr mkr %

Utlåning till allmänheten 586 824 277 790 + 111
Utlåning till kreditinstitut 134 472 119 166 + 13
Räntebärande värdepapper
- Finansiella anläggningstillgångar 5 790 21 191 - 73
- Finansiella omsättningstillgångar 60 165 86 774 - 31
Övriga tillgångar 72 215 66 202 + 9
Summa tillgångar 859 466 571 123 + 50

In- och upplåning från allmänheten 204 747 167 507 + 22
Skulder till kreditinstitut 241 436 170 974 + 41
Emitterade värdepapper m m 284 051 129 284 + 120
Efterställda skulder 23 231 12 302 + 89
Övriga skulder 73 639 63 499 + 16
Eget kapital 32 362 27 557 + 17
Summa skulder och eget kapital 859 466 571 123 + 50
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Osäkra fordringar m m
Koncernen 1997 1996

31 dec 31 dec
mkr mkr

Osäkra fordringar 8 063 6 312
Reserv för befarade kreditförluster - 4 242 - 4 117
Osäkra fordringar, netto 3 821 2 195

Räntenedsatta fordringar utan
reservering för befarade kreditförluster 272 357
Summa problemkrediter 4 093 2 552

Reserveringsgrad för osäkra fordringar 52,6% 65,2%
Andel osäkra fordringar 0,64% 0,76%
Problemkrediter före nedskrivning för
befarade kreditförluster 8 335 6 669

Kreditförlustnivå 0,05% 0,60%

Oreglerade fordringar för vilka
ränta intäktsförs 1 983 884

Övertagna panter:
�Byggnader och mark 6 876 69
�Aktier och andra andelar 347 390
�Övrigt 28 21
Summa övertagna panter 7 251 480

Derivatinstrument
31 december 1997, mkr

Ränterelaterade Valutarelaterade Aktierelaterade
Verkligt Bokfört Verkligt Bokfört Verkligt Bokfört

värde värde värde värde värde värde

Positiva värden 19 813 18 473 27 827 25 437 1 385 1 385
Negativa värden 25 372 23 174 25 970 24 501 219 219

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.
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Koncernens utveckling per kvartal, mkr

1996:4 1997:1 1997:2 1997:3 1997:4

Räntenetto 2 484 2 593 2 794 2 783 2 999
Provisionsnetto 655 797 785 765 990
Nettoresultat av
finansiella transaktioner 980 20 213 177 183
Övrigt 106 165 292 133 126
Summa intäkter 4 225 3 575 4 084 3 858 4 298

Personalkostnader 869 978 1 037 1 057 1 078
Övriga administrativa
omkostnader 582 629 744 660 893
Av- och nedskrivningar 76 105 156 166 190
Summa kostnader 1 527 1 712 1 937 1 883 2 161

Resultat
före kreditförluster 2 698 1 863 2 147 1 975 2 137

Kreditförluster 499 136 98 - 55 123
Rörelseresultat 2 199 1 727 2 049 2 030 2 014

Nyckeltal för koncernen Januari �  December
1997 1996

Räntabilitet på eget kapital 20,1% 19,8%
Kapitaltäckningsgrad 10,4% 12,2%
Primärkapitalrelation 6,2% 10,0%
Intäkter/kostnader (I/K-tal)
� före kreditförluster 2,06 2,41
� efter kreditförluster 1,98 1,86
Vinst per stamaktie , kr 25,15 21,32

Årsredovisningen sänds till aktieägarna i början av april.
Delårsrapport för 1:a kvartalet 1998 publiceras den 27 april 1998.
Ordinarie bolagsstämma hålls i Stockholm tisdagen den 28 april 1998.
Handelsbankens delårsrapporter m m finns även tillgängliga på Internet
(http://www.handelsbanken.se).
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Bilaga till Handelsbankens bokslutsmeddelande för verksamhetsåret 1997

Tillvägagångssätt och preliminär tidsplan för föreslagen
utdelning av aktierna i Stadshypotek Fastigheter

Tillvägagångssätt
För varje stamaktie erhålls en aktieandel i Stadshypotek Fastigheter.
10 aktieandelar berättigar till en aktie i Stadshypotek Fastigheter.

Under några veckor kan handel med aktieandelar äga rum (se tidplan).
Därefter sker följande:

a. Innehavare av minst 200 aktieandelar per VP-konto erhåller
automatiskt aktier i Stadshypotek Fastigheter (minst 20 aktier).

b. Även innehavare av färre än 200 aktieandelar får aktier i Stadshypotek
Fastigheter  om innehavaren  begärt detta (se tidplan).

c. För övriga innehavare av färre än 200 aktieandelar omvandlas
andelarna till aktier i Stadshypotek Fastigheter som säljs genom
bankens försorg. Likviden, utan avdrag för courtage, redovisas via
VPC.

d. Udda aktieandelar � maximalt 9 aktieandelar per innehavare �
sammanläggs för alla innehavare och omvandlas till aktier i
Stadshypotek Fastigheter som säljs genom bankens försorg. Likviden,
utan avdrag för courtage, redovisas via VPC.

Alla innehavare av aktieandelar får samma pris vid bankens försäljning.

Preliminär tidsplan

Början av april Beslutsunderlag distribueras till bankens aktieägare.
28 april Bolagsstämman behandlar förslaget om utdelning av aktier i

Stadshypotek Fastigheter.
Vecka 20 Börsprospekt avseende Stadshypotek Fastigheter distribueras

till bankens stamaktieägare.
Sista dag för handel i Handelsbanksaktien med rätt att
erhålla aktieandelar i Stadshypotek Fastigheter.

Vecka 21 Avstämningsdag för erhållande av aktieandelar i
Stadshypotek Fastigheter.

Vecka 22�25 Handel med aktieandelar. Innehavare av mindre än 200
aktieandelar kan begära att andelarna omvandlas till
Stadshypotek Fastigheteraktier i stället för att säljas.

Vecka 26�27 Automatisk omvandling av aktieandelar till aktier. Planerad
börsnotering av Stadshypotek Fastigheteraktien. Automatisk
försäljning av udda och mindre innehav av aktieandelar.

Mitten juli Redovisning av likvid via VPC för genom bankens försorg
sålda aktieandelar.


