
 
 

 

 

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og 
virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største 
finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder, 31 500 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. 
Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Les mer om oss på nordea.com. 

 

 

 

Helsingfors, København, Oslo, Stockholm, 5. desember 2017 

Nordea blir partner i etableringen av den første 
blockchain-baserte trade finance-plattformen 
 
Nordea har gått inn som partner i etableringen av we.trade-konsortiet. Sammen med IBM 
utvikler konsortiet en plattform basert på distributed ledger-teknologien (DLT), som skal gjøre 
innenlandsk og internasjonal handel enklere, tryggere og mer effektiv. Dette er den første 
trade finance-plattformen som er basert på blockchain-teknologien, og det gjør den til en 
milepæl når det gjelder praktisk bruk av DLT i finansnæringen.   
 

Ved å bli med i we.trade-satsingen blir Nordea en av grunnleggere sammen med Banco Santander, Deutsche 
Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Société Générale og UniCredit og utvider konsortiets geografiske 
dekning til de nordiske markedene.  
 
We.trade-plattformen skal bidra til sikker internasjonal handel mellom små og mellomstore bedrifter og gjøre 
forbindelsen mellom partene i en handel enkel, dvs. kjøper, kjøpers bank, selger, selgers bank og transportøren. 
Plattformen vil være tilgjengelig hele døgnet fra alle tilknyttede enheter.  
- I dagens brede landskap av blockchain-teknologibaserte tiltak innen trade finance skiller we.trade seg ut med 
sitt fokus og sin realistiske ordrestrategi. Vi ser frem til å kunne tilby et nordisk perspektiv på trade finance i 
fremtiden, sier Ville Sointu, leder av DLT & Blockchain i Nordea.  
 
 
Nordea planlegger å introdusere we.trade-plattformen for kundene i hele Norden og er første bank i regionen 
som får en kunderettet handelsløsning basert på DLT. 
- Vi er veldig glade for å være med på we.trade og ser frem til å presentere fordelene for kundene. Plattformen 
skal gjøre handelen enklere for små og mellomstore bedrifter ved å håndtere utfordringene knyttet til å styre, 
spore og sikre innenlandske og internasjonale handelstransaksjoner. Med we.trade vil små og mellomstore 
bedrifter få en sikrere og raskere prosess fra ordre til oppgjør enn med en tradisjonell dokumentutveksling, og 
kravene til sporing vil også bli ivaretatt, sier Patrik Zekkar, leder av Trade & Working Capital Management Sales 
i Nordea.  
Han legger til at plattformen vil gi full oversikt over hele prosessen og vil gi små og mellomstore bedrifter den 
nødvendige tryggheten til å kunne handle med nye partnere i hjemmemarkedet eller internasjonalt. 
 
Plattformen forventes å være klar for det kommersielle markedet i andre kvartal 2018, men testkunder i 
grunnleggerbankene vil trolig bruke den før det. Selv om det er ni medlemsbanker som står bak satsningen, er 
we.trade en åpen plattform som det også vil være mulig for andre banker å slutte seg til for å muliggjøre 
standardisering, samarbeid og konsensus på tvers av bankene til fordel for handelsvirksomheten.   
 
 
For mer informasjon:  
 

Patrik Zekkar, leder av Trade & Working Capital Management Sales, +46 707648664 
 
Ville Sointu, leder av DLT & Blockchain i Nordea, +358 50 377 1699 

 


