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I forbindelse med offentliggørelsen af selskabets årsrapport for 2014 den 12. februar 2015 offentlig-

gøres hermed nedenstående tillæg til Nordea Kredits basisprospekt for realkreditobligationer af 14. 

februar 2014. 

 

Tekst markeret med citationstegn i afsnittene nedenfor erstatter teksten i de tilsvarende afsnit i det 

oprindelige basisprospekt i den fulde ordlyd. 

Resumé  
I punkt B.12 på side 6 slettes den nuværende tabel, og nedenstående tabel indsættes i stedet: 

 

Indtægter, resultat og 

forretningsomfang, 

hovedposter (mio. kr.) 

2014 2013 

Netto rente- og gebyrindtægter 2.066 1.760 

Udgifter til personale og 
administration 

201 210 

Nedskrivninger på udlån og 

tilgodehavender mv. 
366 390 

Resultat før skat 1.775 1.383 

Årets/periodens resultat 1.340 1.037 

Tilgodehavender hos 
kreditinstitutter og centralbanker 

70.462 52.873 

Udlån og andre tilgodehavender 

til dagsværdi 
381.056 363.749 

Gæld til kreditinstitutter og 

centralbanker 
42.250 46.470 

Udstedte obligationer til 
dagsværdi 

387.106 349.074 

Egenkapital 18.838 17.498 

Aktiver i alt 451.927 417.038 

   

Nøgletal    

Egenkapitalforrentning 7,4 6.1 

Omkostningsprocent 8,6 10.8 

Solvensprocent 28,6 16,4 

Kernekapitalprocent 28,6 16,4 

Kernekapital, mio. kr. 18.600 14.752 

Samlet risikoeksponering, mio. 
kr. 

64.927 89.994 

Antal medarbejdere (omregnet til 

fuldtid) 114 125 

 

Risikofaktorer 
  

I afsnittet Risici vedrørende realkreditobligationerne slettes afsnittet Garanti fra Nordea Bank 

Danmark på side 17, og følgende afsnit indsættes i stedet: 
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”Garanti fra Nordea Bank Danmark 

Foruden ovennævnte risikominimerende tiltag stiller Nordea Bank Danmark ifølge samarbejds-

aftale en garanti på 25 pct. af det enkelte låns kontantværdi. For lån til almennyttigt boligbyg-

geri og ungdoms-/ældreboliger er den stillede garanti dog 10 pct. Garantien skal altid omfatte 

den del af lånet, der ligger ud over en bestemt procentdel af den anvendte værdiansættelse, jf. 

tabellen nedenfor. Hvis Nordea Kredit har flere lån i samme ejendom, dækker garantierne den 

yderst placerede del af det samlede engagement. Lån, hvor garantien er udløbet efter den 

tidligere, tidsbegrænsede garantiordning, er ikke dækket af garantien. 

Garantiforpligtelsen fornyes når og hvis det eksisterende lån konverteres til et nyt realkreditlån i 

Nordea Kredit. Garantiforpligtelsen er med til at mindske kreditrisikoen på det enkelte engage-

ment og dermed forstærke Nordea Kredits forretningsmodel, da kravet om garantistillelse styr-

ker incitamentet for Nordea Bank Danmark til alene at henvise kreditværdige låntagere til 

Nordea Kredit. 

Garantiens størrelse er afhængig af lånegrænsen, se tabellen nedenfor: 

 

Lånegrænse 
Garantien omfatter den del af lånet, 

der er placeret udover 

80 pct. 60 pct. af den anvendte 

værdiansættelse 

70 pct. 55 pct. af den anvendte 

værdiansættelse 

60 pct. 45 pct. af den anvendte 

værdiansættelse 

40 pct. 30 pct. af den anvendte 

værdiansættelse 
 

 

Garantien gælder i hele lånets løbetid. Garantien nedskrives ikke men kan dog ikke overstige lånets 

restgæld.”
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Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 

 

Afsnittet Ledelse på side 50 ff. slettes og følgende afsnit indsættes i stedet: 

 

”Ledelse 

Nordea Kredits bestyrelse har følgende medlemmer: 

Peter Lybecker (formand)  

Interne ledelseshverv: 

Chief Executive Officer (CEO), Head of Strategic Partnerships Nordea Bank Danmark A/S 

Formand for bestyrelsen i Fionia Asset Company A/S 

Medlem af bestyrelsen i Nordea Finans Danmark A/S, Nordea Finans Sverige AB og Nordea 

Finance Finland Ltd. 

 

Eksterne ledelseshverv: 

Formand for bestyrelsen i Bluegarden A/S, Bluegarden Holding A/S (Multidata Holding A/S), 

Bankernes Kontantservice A/S, VP Securities A/S og Danmarks Skibskredit A/S. 

Medlem af bestyrelsen for LR Realkredit A/S. 

Kim Skov Jensen (bestyrelsesmedlem) 
Interne ledelseshverv: 

Managing Director, Group Asset & Liability Management, Group Treasury, Nordea Bank 

Danmark A/S 

Formand for bestyrelsen i NJK1 ApS 

Medlem af bestyrelsen i Fionia Asset Company A/S og Nordea Bank Sveriges Pensionsstiftelse. 

Eksterne ledelseshverv: 

Ingen. 

Jørgen Holm Jensen (bestyrelsesmedlem) 

Interne ledelseshverv: 

Vicedirektør i Group Credit Danmark. 

Eksterne ledelseshverv: 

Medlem af Finansrådets kreditudvalg. 

Jette Petersen (bestyrelsesmedlem) 

Interne ledelseshverv: 

Viceområdedirektør i Jylland Nord Nordea Bank Danmark A/S. 

Eksterne ledelseshverv: 

Ingen. 

Bestyrelsesmedlemmernes forretningsadresse er Nordea Bank Danmark A/S, Strandgade 3, 

postboks 850, 0900 København C. 
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Nordea Kredits direktion har følgende medlemmer: 

Charlotte Gullak Christensen (administrerende direktør)  

Øvrige interne ledelseshverv: 

Ingen. 

Eksterne ledelseshverv: 

Næstformand for bestyrelsen i Realkreditforeningen 

Medlem af bestyrelsen for e-nettet A/S, e-nettet Holding A/S samt danbolig A/S. 

Claus Henrik Greve (direktør) 

Øvrige interne ledelseshverv: 

Ingen. 

Eksterne ledelseshverv: 

Medlem af bestyrelsen i Realkreditforeningen. 

Direktionens forretningsadresse er Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Trommesalen 4, 

postboks 850, 0900 København C. 

Der er ingen potentielle interessekonflikter mellem bestyrelsens og direktionens forpligtelser 

over for Nordea Kredit og deres private interesser eller øvrige forpligtelser.” 

 

Afsnittet Revisorer på side 52 udgår, og følgende afsnit indsættes i stedet: 

 

”Revisorer 

For regnskabsåret 2012 og frem er Nordea Kredits revisorer 

  

Statsautoriseret revisor Finn L. Meyer og 

Statsautoriseret revisor Henrik Barner Christiansen,  

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i 2014 fusioneret med Ernst & Young med Ernst 

& Young som det fortsættende selskab, Osvald Helmuths Vej 4, postboks 250, 2000 

Frederiksberg. 

Nordea Kredits revisorer er medlem af FSR - danske revisorer (tidligere Foreningen af 

Statsautoriserede Revisorer).” 
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Finansielle oplysninger og andet materiale 

I afsnittet Udvalgte regnskabsoplysninger på side 52 ff. slettes den nuværende tabel, og 

nedenstående tabel indsættes i stedet: 

 

Indtægter, resultat 

og 

forretningsomfang, 

hovedposter (mio. 

kr.) 

2014 2013 

Netto rente- og 

gebyrindtægter 
2.066 1.760 

Udgifter til 

personale og 

administration 

201 210 

Nedskrivninger på 

udlån og 

tilgodehavender mv. 

366 390 

Resultat før skat 1.775 1.383 

Årets/periodens 

resultat 
1.340 1.037 

Tilgodehavender hos 

kreditinstitutter og 

centralbanker 

70.462 52.873 

Udlån og andre 

tilgodehavender til 

dagsværdi 

381.056 363.749 

Gæld til 

kreditinstitutter og 

centralbanker 

42.250 46.470 

Udstedte 

obligationer til 

dagsværdi 

387.106 349.074 

Egenkapital 18.838 17.498 

Aktiver i alt 451.927 417.038 

   

Nøgletal (pct.)   

Egenkapitalforrent-

ning 
7,4 6.1 

Omkostningsprocent 8,6 10.8 

Solvensprocent 28,6 16,4 

Kernekapitalprocent 28,6 16,4 

Kernekapital, mio. 

kr. 
18.600 14.752 

Samlet 
risikoeksponering, 

mio. kr. 

64.927 89.994 

Antal medarbejdere 

(omregnet til 

fuldtid) 

114 125 

 

 

 



 7 

I afsnittet Oplysninger om udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater 

slettes afsnittene Historiske regnskabsoplysninger og Revision af historiske 

årsregnskabsoplysninger på side 53, og følgende afsnit indsættes i stedet: 

 

”Historiske regnskabsoplysninger  

For reviderede regnskabsoplysninger henvises til årsrapporterne for henholdsvis 

2013 og 2014 for Nordea Kredit. 

 

Nordea Kredit udarbejder regnskabet i overensstemmelse med lov om finansiel 

virksomhed, bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og 

fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen) og NASDAQ OMX 

Copenhagen A/S’ regler for udstedere af obligationer. 

Nordea Kredit har ingen planer om at ændre regnskabsstandarder og/eller 

regnskabspolitikker i dette regnskabsår. 

 

Revision af historiske årsregnskabsoplysninger  

Det erklæres, at uafhængige revisorer har revideret de historiske 

årsregnskabsoplysninger for Nordea Kredit. Revisionspåtegninger fremgår af de 

offentliggjorte årsrapporter for 2013 og 2014 for Nordea Kredit. 

 

Dette basisprospekt indeholder ikke andre reviderede oplysninger, end hvad der er indeholdt i 

årsrapporterne for Nordea Kredit, hvortil dette basisprospekt henviser.” 

 

Pengestrømsopgørelser 

Tabellen med pengestrømsopgørelse på side 54 slettes, og nedenstående tabel indsættes i stedet: 
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Pengestrømsopgørelser 

      

Pengestrømsopgørelse mDKK 

 
  

  2014 2013 

Driftsaktivitet 

 
  

Årets resultat før skat 1.775  1.383  

  
 

  

Regulering af beløb i årets resultat uden likviditetseffekt: 
 

  

Nedskrivning på udlån og tilgodehavender -19  42  

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 0  4  

Af- og nedskrivninger på midlertidigt overtagne aktiver -6  -3  

Af- og nedskrivninger på andre aktiver -7  -112  

Kursreguleringer af aktier og kapitalinteresser 0  1  

Periodeafgrænsningsposter (netto) -1  -1  

  
 

  

  1.742  1.314  

Driftskapitalen: 

 

  

Udlån og andre tilgodeh. til dagsværdi korrigeret for tab og hensættelser -17.289  -5.420  

Udlån og andre tilgodeh. til amortiseret kostpris 0  1  

Andre aktiver -209  1.356  

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker -4.220  -2.435  

Udstedte obligationer 38.033  12.672  

Andre passiver -302  -1.182  

Skat, netto -395  -335  

I alt fra driftsaktiviteten 17.360  5.970  

  

 

  

Investeringsaktivitet 

 

  

Obligationer -25  0  

Aktier mv. 0  0  

Kapitalandele i associerede virksomheder mv. 2  1  

Materielle og immaterielle aktiver reguleret for afskrivninger 0  -1  

Midlertidigt overtagne aktiver 5  10  

I alt fra investeringsaktivitet -18  10  

  
 

  

Finansieringsaktivitet 

 
  

Provenue fra aktieemission 0  0  

I alt fra finansieringsaktivitet 0  0  

  

 

  

Ændring i likviditet 17.342  5.980  

  
 

  

Likvider primo 53.123  47.143  

Likvider ultimo 70.465  53.123  
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Afsnittet Dokumentationsmateriale på side 55 slettes, og følgende afsnit indsættes i stedet: 

 

”Dokumentationsmateriale 

Nordea Kredit erklærer, at kopi af følgende dokumenter kan besigtiges, mens basisprospektet er 

gældende: 

a) Vedtægter for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab af 21. januar 2014.  

b) Stiftelsesoverenskomst af 9. januar 1991 for Nordea Kredit. 

c) Nordea Kredits årsrapporter for 2013 og 2014. 

En kopi af dokumenterne kan rekvireres ved henvendelse til Nordea Kredit enten på telefon 3333 

3636 eller på nedenstående adresse: 

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 

Trommesalen 4 

1614 København V 

Oplysningerne under c) er også tilgængelige på Nordea Kredits hjemmeside 

www.nordeakredit.dk” 

 

http://www.nordeakredit.dk/
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Information som integreres ved henvisning 
 

Kapitlet på side 56 slettes, og følgende nye kapitel indsættes i stedet: 

  

”Liste over dokumenter, der er integreret i dette basisprospekt ved henvisning: 

 

1. Årsrapport for 2013 for Nordea Kredit 

2. Årsrapport for 2014 for Nordea Kredit 

 

Krydsreferencetabel for dokumenter, der er integreret i dette basisprospekt ved henvisning:  

 

Hvor i prospektet er 

krydsreferencen 

Oplysningselement Reference til sidetal i 

oplysningselement: 

Side 53 Historiske reviderede 

regnskabsoplysninger 

 

Nordea Kredits årsrapport 

2013, side 14-40 

Nordea Kredits årsrapport 

2014, side 14-40 

Side 53 Revisorpåtegning Nordea Kredits årsrapport 

2013, side 42 

Nordea Kredits årsrapport 

2014, side 42 

Side 53 Ledelsespåtegning  Nordea Kredits årsrapport 

2013, side 41 

Nordea Kredits årsrapport 

2014, side 41 

Side 55 Seneste reviderede 

regnskabsoplysninger 

Nordea Kredits årsrapport 

2014, side 42 

.” 

 

Ledelseserklæring om tillægget til basisprospektet:  

”Vi erklærer, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i dette tillæg 1 til basis-

prospekt for realkreditobligationer af 16. februar 2015 efter vores bedste vidende er i overens-

stemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold.” 

 

København, den 16. februar 2015 

I henhold til bemyndigelse fra bestyrelsen for Nordea Kredit 

 

Charlotte Gullak Christensen  Claus Henrik Greve 

adm. direktør    direktør  

 
 


