
 
 

 

 

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål 
och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av 
de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder, 31 500 medarbetare och 600 kontor. 
Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn. Läs mer om oss på nordea.com. 
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Nordea blir grundande partner i den första 
blockkedjebaserade plattformen för 
handelsfinansiering 

 
Nordea har gått in som grundande partner i konsortiet we.trade. Konsortiet utvecklar 
tillsammans med IBM en plattform baserad på distribuerad databasteknik (distributed ledger 
technology, DLT) som ska göra inhemsk och internationell handel enklare, säkrare och 
effektivare för företag. Det är den första blockkedjebaserade plattformen av sitt slag för 
handelsfinansiering, och därmed en milstolpe när det gäller praktisk tillämpning av 
blockkedjeteknik i finanssektorn. 
 

Genom att delta i we.trade-satsningen ansluter sig Nordea till Banco Santander, Deutsche Bank, HSBC, KBC, 
Natixis, Rabobank, Société Générale och UniCredit som en av grundarna till konsortiet och utökar därmed den 
geografiska täckningen till att omfatta även Norden. 
 
We.trade ska bidra till säker internationell handel mellan små och medelstora företag genom att smidigt koppla 
samman de olika parterna i en affär, det vill säga köparen, köparens bank, säljaren, säljarens bank och 
transportfirman. Plattformen ska vara tillgänglig alla dagar, dygnet runt från sådana enheter som är anslutna. 
– Bland dagens alla satsningar på blockkedjeteknik inom handelsfinansiering tycker vi att we.trade sticker ut 
genom sitt fokus och sin realistiska strategi för genomförandet. Vi ser fram emot att bidra med ett nordiskt 
perspektiv till framtidens handelsfinansiering, säger Ville Sointu, chef för DLT & Blockchain i Nordea. 
 
Nordea planerar att införa we.trade för sina kunder i hela Norden och är den första banken i regionen att erbjuda 
en DLT-baserad handelslösning direkt mot kund. Patrik Zekkar, chef för Trade & Working Capital Management 
Sales i Nordea, betonar fördelarna för kunderna:  
– Vi är väldigt glada att gå med i we.trade och ser fram emot att få erbjuda våra kunder de fördelar som 
lösningen innebär. Den ska underlätta handelsfinansieringen för små och medelstora företag genom att göra det 
enklare för dem att hantera, spåra och skydda sin handel hemma och med utlandet. Med we.trade får små och 
medelstora företag en säkrare och snabbare process från order till betalning, eftersom det går fortare än vid 
traditionell dokumenthantering, och med den spårbarhet som behövs. Den öppenhet som lösningen skapar i 
hela processen kommer att ge dessa företag förtroende att börja handla med nya företag i hemlandet och 
utomlands. 
 
Lanseringen väntas ske under andra kvartalet 2018, men vissa kunder hos de grundande bankerna kan komma 
att få testa plattformen tidigare. Även om det är nio medlemsbanker som står bakom satsningen är we.trade en 
öppen bankplattform som andra banker kan ansluta sig till för att skapa standardisering, samarbete och 
samstämmighet mellan banker, till nytta för handeln. 
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