
 
 

 

 

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset 
voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 
10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta, 31 500 työntekijää ja konttoreita 600 toimipaikassa. 
Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com. 

 

Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 6. syyskuuta 2017 

 

Nordea Bank AB:n (publ) hallitus on päättänyt 
käynnistää emoyhtiön kotipaikan siirron 
Suomeen – toiminta kaikissa neljässä 
Pohjoismaassa jatkuu ennallaan 

Nordea Bank AB:n (publ) hallitus päätti kokouksessaan 6. syyskuuta 2017 käynnistää 
emoyhtiön kotipaikan siirron Ruotsista Suomeen. Nordean liiketoiminta Pohjoismaissa jatkuu 
ennallaan, eikä päivittäinen toiminta asiakkaiden näkökulmasta muutu. Siirron odotetaan 
koskevan vain hyvin rajattua määrää työntekijöitä. Nordea on jatkossakin merkittävä 
veronmaksaja kaikissa neljässä Pohjoismaassa. 

 
Nordean ainutlaatuisen pohjoismaisen ja kansainvälisen rakenteen vuoksi pankin toimintamalli ja viimeaikainen 
strateginen kehitys eivät ole täysin sopineet kansallisiin sääntelykehyksiin. Kotipaikka Euroopan pankkiunionin 
jäsenmaassa tarkoittaa, että Nordeaa koskevat samat säännökset kuin sen eurooppalaisia kilpailijoita ja että 
niitä sovelletaan yhdenmukaisesti. Näin ollen Nordealla on pankkiunionissa aiempaa tasavertaisemmat 
toimintaedellytykset. 
 
- Nordea on puolen vuoden ajan tehnyt huolellista arviota konsernin kilpailuolosuhteista ja haasteista. 
Hallituksen päätös käynnistää emoyhtiön siirto Suomeen perustuu tähän arvioon. Siirto on tärkeä strateginen 
askel, jolla tähdätään siihen, että Nordealla on tasavertaiset toimintaedellytykset eurooppalaisten kilpailijoiden 
kanssa. Pankkiunionin tarjoamat tasavertaiset kilpailumahdollisuudet ja ennakoitavissa oleva sääntely-ympäristö 
ovat näkemyksemme mukaan Nordean asiakkaiden, osakkeenomistajien ja henkilöstön etujen mukaiset, 
Nordea Bank AB:n (publ) hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos sanoo. 
 
- Jatkamme pohjoismaisen liiketoimintamallin kehittämistä kuten tähänkin asti ja tuotamme tästedeskin lisäarvoa 
kaikille asiakkaillemme. Olemme täysin sitoutuneita toimintaan kaikissa neljässä Pohjoismaassa. Panostamme 
jatkossakin vahvojen tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen asiakkaillemme ja osallistumme Pohjoismaiden 
yhteiskuntien ja talouksien toimintaan, Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja Casper von Koskull sanoo. 
 
Vakausmaksujen ja talletussuojajärjestelmiin tehtävien maksujen odotetaan nousevan vuonna 2018 noin 60–
200 miljoonaa euroa vuodesta 2017. Vuonna 2019 niiden odotetaan olevan noin 60–150 miljoonaa euroa 
suuremmat kuin vuonna 2017. Maksujen lopullinen määrä riippuu muun muassa kotipaikan siirron tarkasta 
ajankohdasta. Nordea odottaa, että vakausmaksujen, talletussuojajärjestelmiin tehtävien maksujen ja muiden 
siirtymävaikutusten nettonykyarvo on noin 1 000–1 100 miljoonaa euroa positiivinen. 
 
Pääomaa koskevat säännökset ovat muuttumassa, mutta on vielä liian aikaista arvioida, miten kotipaikan siirto 
vaikuttaa Nordea-konsernin kokonaispääomaa koskeviin vaatimuksiin. 
 
Nordea ei aio muuttaa pääomatavoitteitaan eikä osingonjakoa koskevia periaatteitaan. 
 
Nordean pohjoismainen liiketoimintamalli ei muutu ja AA-luokituksen säilyttäminen on edelleen tärkeää. 
 
Nordean osake noteerataan myös jatkossa Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä. 
 
Kotipaikan siirto aiotaan toteuttaa rajat ylittävänä käänteisenä sulautumisena, jossa Nordea Bank AB (publ) 
sulautuu pian perustettavaan suomalaiseen tytäryhtiöön. Sulautumisen odotetaan toteutuvan vuoden 2018 
jälkipuoliskolla, ja se edellyttää muun muassa sitä, että tarvittavat hyväksynnät saadaan viranomaisilta ja että 
osakkeenomistajat hyväksyvät siirron yhtiökokouksessa. 
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Nordea järjestää puhelinkonferenssin median edustajille tänään keskiviikkona 6. syyskuuta 2017 kello 18.00–
18.30 Suomen aikaa. Osallistujia pyydetään soittamaan numeroon + 46 200 125 783. Meeting ID: 83570624. 
Lisäksi Nordea järjestää lehdistötilaisuuden Helsingissä 7. syyskuuta kello 9.00 Suomen aikaa osoitteessa 
Nordea Campus, Aleksis Kiven katu 7. Rekisteröinti alkaa kello 8.30. Turvallisuussyistä osallistujien on 
esitettävä voimassa oleva henkilötodistus. 
 
Ilmoittautumiset lehdistötilaisuuteen sähköpostilla osoitteeseen kati.tommiska@nordea.com. Webcast URL: 
http://edge.media-server.com/m/p/2bxm7j3o 
 
Lehdistötilaisuuteen voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: 
Confirmation code: 5199007 

Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1903 
Ruotsi: +46 (0)8 5065 3936 
Tanska: +45 32 71 16 59 
Suomi: +358 (0)9 6937 9590 
Norja: +47 2350 0486  
 
 
Kutsu analyytikko- ja sijoittajatilaisuuteen Lontoossa 7. syyskuuta 

 
Aika: 8.00 paikallista aikaa 
Paikka: London Hilton on Park Lane, 22 Park Lane, London W1K 1BE, Argyll Suite 
 
Tilaisuuteen osallistuvat konsernin talousjohtaja Heikki Ilkka ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Rodney 
Alfvén. Tilaisuus kestää noin tunnin ja sen yhteydessä voi esittää kysymyksiä. 
 
Ilmoittautumiset analyytikko- ja sijoittajatilaisuuteen sähköpostilla Caroline Brikholle osoitteeseen 

carolina.brikho@nordea.com. 
 
Analyytikko- ja sijoittajatilaisuuteen voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3427 1913, +46 (0)8 5065 
3937, +16 46 254 3365, +45 32 71 16 58 tai +358 (0)9 6937 9543, confirmation code 7667705, viimeistään 
kymmenen minuuttia ennen tilaisuuden alkua. 
 
Tilaisuudesta laaditaan editoitu versio, joka on saatavana osoitteesta www.nordea.com. Tilaisuutta voi seurata 
14. syyskuuta saakka numerosta +44 (0)20 7660 0134 tai +46 (0)8 5199 3077, access code 7667705. 
 
Lisätietoja: 

Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 7 22 35 05 15 
Kati Tommiska, konserniviestintä, 050 382 1391 
 
 
Nordea Bank AB:n (publ) on julkistettava nämä tiedot markkinoiden väärinkäytöstä annetun EU-asetuksen 
mukaisesti. Tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainitun yhteyshenkilön välityksellä 6. syyskuuta 2017 kello 
17.50 Suomen aikaa. 
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