Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 11 oktober 2018

Nordea har fått besked från ECB om
kapitalnivåer under övergångsperioden
Den 9 oktober 2018 informerade Europeiska centralbanken (”ECB”) Nordea om de
miniminivåer för pelare 2-kapital som ska tillämpas under övergångsperioden (från 1 oktober
2018 till dess att ECB har fattat beslut om tillsynskrav utarbetade i enlighet med det slutliga
gemensamma beslutet om kapital för Nordeakoncernen 2019, vilket förväntas ske under
fjärde kvartalet 2019). Detta är i linje med Nordeas förväntningar och tidigare meddelanden.1
Nordea har åtagit sig att frivilligt följa det gemensamma beslutet för 2018 till dess att ECB har fattat beslut om
tillsynskrav i enlighet med det gemensamma beslutet för 2019. Det frivilliga åtagandet motsvarar ett
kärnprimärkapital på 21 651 mn euro. Åtagandet innebär att kärnprimärkapitalrelationen ska uppgå till minst
13,7 procent vid utgången av fjärde kvartalet 2018, baserat på aktuella prognoser. Den prognosticerade
kärnprimärkapitalrelationen för fjärde kvartalet 2018 uppgår till cirka 15,4 procent.
Under övergångsperioden förväntas Nordea inom ramen för pelare 2 hålla minst 4 945 mn euro i
kärnprimärkapital, motsvarande en prognosticerad nivå på cirka 3,1 procent, för fjärde kvartalet 2018.
Nordeas kapital- och utdelningspolicy förblir oförändrad.
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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. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq
Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

