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26 oktober 1999 Pressmeddelande

Handelsbankens delårsrapport januari – september 1999

Sammanfattning

• Resultatet uppgick till 6,3 miljarder kronor, en ökning med 9 % jämfört med de första nio
månaderna 1998 exklusive jämförelsestörande poster

• Räntenettot ökade med 3 %

• Provisionsnettot ökade med 7 %

• Kostnaderna minskade med 1 %

• Brett optionserbjudande för Handelsbankens chefer

• Beslut att utveckla bred bankverksamhet i Storbritannien med hjälp av bland annat
Internet

Koncernen

Fortsatt starkt resultat
Handelsbankskoncernens resultat januari - september 1999 uppgick till 6 295 mkr (6 100).
I resultatet för 1998 ingick realisationsvinster om 338 mkr från fastighetsförsäljningar.
Rensat för detta var resultatförbättringen 9 %.

Räntabiliteten uppgick till 16,8 % (17,2). Räntabiliteten beräknas som rörelseresultatet i
relation till genomsnittligt eget kapital, efter schablonskatt och med justering för
jämförelsestörande poster. För helåret 1998 var den 16,4 %.

Intäkter och kostnader
Rörelseintäkterna uppgick till 12 525 mkr (12 696). Rensat för realisationsvinsten 1998 ökar
rörelseintäkterna med 1 %.

Räntenettot ökade med 3 % till 8 800 mkr. Räntenettot belastades med 231 mkr (215) i avgift
till staten för insättargaranti.

Räntemarginalen i Handelsbankskoncernen förbättrades något.

Provisionsnettot ökade med 7 % till 2 744 mkr (2 554). Värdepappersprovisionerna i form av
courtage och fondförvaltningsersättningar hade en god utveckling.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade med 429 mkr till 443 mkr beroende på
ett sämre resultat i tradingen till följd av ränteuppgången.
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Kostnaderna minskade med 1 % jämfört med de första nio månaderna 1998 till 6 304 mkr
(6 385).

IK-talet efter kreditförluster förbättrades till 2,01 (1,87). IK-talet före kreditförluster ökade till
1,99 (1,94).

Kreditförlusterna på fortsatt låg nivå
Kreditförlusterna, inklusive värdeförändringar på övertagen egendom, sjönk ytterligare och
återvinningar av tidigare redovisade kreditförluster översteg kreditförlusterna med 74 mkr.

Andelen osäkra fordringar sjönk till 0,3 % (0,4) av utlåningen. Volymen övertagna panter var
i stort sett oförändrad 278 mkr (262).

Kapitaltäckning och rating
Koncernens kapitaltäckning uppgick till 9,6 % (9,7). Primärkapitalrelationen ökade till
6,6 % (6,2).

Handelsbanken har den högsta långfristiga ratingen av de nordiska bankerna, och i Europa har
endast två börsnoterade universalbanker högre rating hos Moody´s än Handelsbanken.

Brett optionsprogram för chefer
Handelsbanken har beslutat erbjuda bankens cirka 500 kontorschefer och cirka 200 andra
ledande befattningshavare och nyckelpersoner att förvärva syntetiska optioner.

Genom vinstandelssystemet Oktogonen, etablerat 1973, har Handelsbanken redan ett effektivt
incitamentsprogram där alla Handelsbanksanställda i Sverige, Norge och Finland har lika
stora resultatandelar. Detta har bidragit till att bankens räntabilitet under de senaste 27 åren
legat över genomsnittet för andra svenska och nordiska banker. Det nu aktuella erbjudandet,
som är mer individuellt utformat, utgör ett komplement till Oktogonen.

Antalet optioner meddelas efter anmälningstiden utgång, d v s i mitten av november 1999.
Berörda personer erbjuds att teckna mellan 5 000 och 80 000 optioner vardera.

För varje option erläggs 11 kr. Slutdag för optionerna är den 25 november 2004.
Lösenkursen ska vara cirka 160 % av genomsnittlig börskurs för A-aktien under en
mätperiod, som utgörs av en del av anmälningsperioden. Efter anmälningsperiodens utgång,
d v s i mitten av november, kommer lösenkursen i kronor, aktiekursen under mätperioden
samt det totala antalet optioner att offentliggöras. Optionerna har värderats av Alfred Berg
Fondkommission AB. Handelsbanken Markets har i en intern värdering kommit till samma
resultat. Värderingarna följs upp av Alfred Berg Fondkommission och Handelsbanken
Markets när mätperioden gått till ända, varefter den definitiva lösenkursen offentliggörs.

Banken avser att säkra de åtaganden, som banken ingår genom de syntetiska optionerna.
Högsta möjliga kostnad för optionsåtagandena blir därmed mycket begränsad. Ökar
Handelsbankskursen under programmets femåriga löptid med mer än 30 % uppstår ingen
kostnad alls. Ökar kursen med mindre än 30 % beräknas den maximala kostnaden för banken
understiga 7 mkr per kvartal.
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Handelsbanken startar bred bankverksamhet i Storbritannien
Den breda bankverksamheten som Handelsbanken med framgång arbetat med i de nordiska
länderna, överför banken nu också till Storbritannien.

Hittills har Handelsbanken, från kontoren i London, Manchester och Birmingham, arbetat
med företagsaffärer som varit Nordenrelaterade samt private bankingverksamhet för nordiska
kunder boende i Storbritannien. Handelsbanken kommer nu att erbjuda ett komplett utbud av
banktjänster för såväl privatpersoner som företag.

Bankens tjänster kommer att tillhandahållas förutom genom kontoren även via ”bank på
telefon” och Internet, samt kort för enkel tillgång till kontanter. På företagssidan hanteras de
flesta tjänster redan i dag på bankens kontor.

Verksamheten kommer att påbörjas i Manchester och Birmingham under det första kvartalet
år 2000. Avsikten är att fortsätta en utbyggnad i Storbritannien under de närmaste åren.

Handelsbanken först att visa fungerande banktjänster på WAP-telefon
Som en av de första bankerna i världen har Handelsbanken visat fungerande banktjänster på
s k WAP-telefoner (WAP = Wireless Application Protocol).

I dag pågår en testperiod i Sverige, under vilken några utvalda kunder och placeringsrådgivare
i banken använder WAP-telefoner för att hämta personligt anpassad börsinformation i realtid,
via sina mobiltelefoner.

Under år 2000 kommer huvuddelen av de tjänster som i dag finns på Handelsbanken på
Internet att kunna nås trådlöst via WAP-telefoner. Det betyder att kunderna bl a kommer att
kunna se saldon och transaktioner, flytta pengar, betala räkningar och göra
värdepappersaffärer på alla typer av apparater som använder sig av WAP-protokollet.

De nya WAP-baserade banktjänsterna är en viktig del i bankens strategi att ge kunderna
möjlighet att utföra sina bankärenden när, var och hur det passar dem bäst.

Högsta betyget till Handelsbankens Institutionella Depåtjänst
Institutionell depåhantering för utländska kunder betygssätts varje höst av den ledande
branschtidningen Global Custodian. Tidningens betygssättning av världens alla depåbanker
görs med hjälp av en omfattande undersökning av omdömen bland depåbankernas kunder och
är något av en måttstock vid val av utländska depåbanker.

Som enda svenska bank 1999 har Handelsbanken fått det högsta betyget i Global Custodian,
en s k ”Top Rating”. Handelsbanken har varje år sedan 1992 erhållit detta betyg.
I motiveringarna från Handelsbankens kunder nämns bl a den mycket flexibla och
kundanpassade servicen.
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År 2000-förberedelserna genomförda
Bankens förberedelser inför år 2000 har fortgått planenligt. Samtliga applikationssystem,
tekniska plattformar, pc-system och inbäddade system som ska användas över och efter
millennieskiftet är nu analyserade, anpassade, testade och satta i produktion.

Tester av externa samband har slutförts med godkänt resultat. En omfattande beredskapsplan
för oförutsedda störningar har utarbetats.

Inom ramen för det normala utvecklingsarbetet i banken, kommer under hösten 1999 ett
mindre antal system som används i dag att antingen genomgå vissa förändringar eller också
ersättas av andra system vilka från början är anpassade till år 2000. Efter vidtagna
förändringar genomförs nya tester.

Stockholm den 26 oktober 1999

Arne Mårtensson
Verkställande direktör och koncernchef

Ytterligare information lämnas av Arne Mårtensson, koncernchef i Handelsbanken,
eller Sven Grevelius, chef för Ekonomiavdelningen       telefon 08 – 22 92 20

Lars Lindmark, chef för Informationsavdelningen telefon 08 – 701 10 36

Bokslutsrapport för 1999 publiceras den 22 februari 2000.
Handelsbankens delårsrapporter m m finns även tillgängliga på Internet
(www.handelsbanken.se)
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Rörelsegrenarna

Resultat fördelat per rörelsegren
Januari - september 1999  -
Handelsbankskoncernen

Kontors- Markets Kapital- Finans Liv S-hyp Finans- Övrigt Totalt Totalt Helår
Mkr rörelsen förv. Bank förv. 1999 1998 1998

Räntenetto 6 988 1 107 61 366 5 37 395 -159 8 800 8 573 11 430

Provisionsnetto 1 475 535 432 153 68 56 -3 28 2 744 2 554 3 408

Nettoresultat av finansiella
transaktioner 233 264 44 0 4 0 -82 -20 443 872 1 242

Övriga Intäkter 12 71 2 24 2 2 5 420 538 697 757

Summa Intäkter 8 708 1 977 539 543 79 95 315 269 12 525 12 696 16 837
I intäkterna ingår nettot av 718
interna ersättningar

Från intäkterna har avgått
nettot av interna ersättningar 188 370 30 120 10 -
Summa Kostnader 3 882 1 409 231 308 57 85 18 314 6 304 6 385 8 807

Resultat före
kreditförluster 4 826 568 308 235 22 10 297 -45 6 221 6 311 8 030

Kreditförluster 16 -81 -9 0 -74 211 319

Rörelseresultat 4 810 649 308 244 22 10 297 -45 6 295 6 100 7 711

Räntabilitet 19,8 % 14,5 % 27,3 % 23,4 % 7,4 % 16,8 % 15,7 % 16,8 % 17,2 % 16,4 %

I intäktsslagen för rörelsegrenarna ingår respektive avgår nettot av erhållna och lämnade ersättningar mellan rörelsegrenarna.
Nettot av erhållna och lämnade ersättningar framgår ovan. De interna ersättningarna gottskrivs kundansvarig rörelsegren samt
reducerar intäkten hos den som lämnar ersättningen. Ersättningarna ska täcka kostnader samt enligt marknadsmässiga villkor
fördela uppkommet resultat.

Bland kostnaderna ingår också de fördelningar av kostnader som sker internt inom koncernen avseende utförda tjänster från
affärsstödjande avdelningar.

Räntabiliteten är beräknad efter schablonskatt och justerad för jämförelsestörande poster. Det egna kapitalet som ligger till
grund för räntabilitetsberäkning, är i huvudsak fördelat enligt de krav som följer av lagen om kapitaltäckning.

I övrigt ingår bland annat realisationsvinster, utdelningar, goodwillavskrivningar och koncernjusteringar.

I rörelsegrenen Liv redovisas Handelsbanken Liv Fondförsäkrings AB samt provisionsintäkter från det ömsesidiga bolaget.
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Kontorsrörelsen

Handelsbanken är en nordisk universalbank med en starkt decentraliserad organisation. Bankens kärna är det
stora kontorsnätet. Kontoren har ansvaret för alla kunder inom sitt geografiska område - också de allra största
företagen. På kontoret samordnas tjänsterna för varje kund. Vid behov sker detta i ett nära samarbete med
bankens dotterbolag samt med regionala och centrala specialister.

Handelsbanken driver fullständig universalbanksrörelse i hela Norden. Kontorsrörelsen utgörs av
10 regionbanker – 7 i Sverige och 1 i vardera Norge, Finland och Danmark.

Handelsbanken hade vid utgången av perioden 466 kontor i Sverige, 16 i Norge, 15 i Finland och 5 i Danmark.
Verksamheten i Sverige och i de övriga nordiska länderna drivs enligt samma koncept – universalbankstjänster
levererade med bättre service och lägre kostnader än konkurrenterna. Detta är grunden för att banken ska kunna
växa i hela Norden. Handelsbanken är Nordens största bank men också lokalt den fjärde största affärsbanken i
Finland och den femte i Norge.

Resultat, januari - september
Kontorsrörelsen

Helår

Mkr 1999 1998 +/- % 1998

Räntenetto 6 988 6 991 0 9 414

Provisionsnetto 1 475 1 423 4 1 900

Nettoresultat av finansiella transaktioner 233 257 -9 388

Övriga Intäkter 12 14 -14 23

Summa Intäkter 8 708 8 685 0 11 725
I intäkterna ingår nettot av interna ersättningar 718 769 1 032

Summa Kostnader 3 882 3 807 2 5 371

Resultat före
kreditförluster 4 826 4 878 -1 6 354

Kreditförluster 16 218 -93 394

Rörelseresultat 4 810 4 660 3 5 960

Räntabilitet 19,8 % 20,7 % 20,0 %

Kontorsrörelsens resultat ökade med 3 % till 4 810 mkr (4 660).

Räntenettot var oförändrat och uppgick till 6 988 mkr (6 991). Den svaga utvecklingen av
räntenettot beror på det lägre ränteläget som ger lägre avkastning på regionbankernas
likviditet. Räntenettot har belastats med 217 mkr (201) i avgift till staten för insättargaranti.

Provisionsnettot ökade med  4 %.

Kostnaderna steg med 2 % jämfört med samma period föregående år.

Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 16 mkr (218).

Regionbankerna i Danmark, Norge och Finland fortsätter att visa förbättrade resultat.
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Den norska finansinspektionen har tillstyrkt att Handelsbanken får koncession efter köpet av
Bergensbanken. Finansdepartementet i Norge väntas ge sitt besked senare i år.

Kundtillströmningen fortsätter såväl på privat- som företagssidan. En stor del består i att
kunder i Stadshypotek för över också sina andra bankaffärer till Handelsbanken.
Utöver detta fortsätter andra bankers kunder att spontant flytta sina affärer till Handelsbanken.

Handelsbanken har tagit i drift ett datalager med utförlig kundinformation (data warehouse).
Detta ger möjlighet att bearbeta kundstocken selektivt direkt från kontoren. Härigenom kan
kontoren på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt anpassa erbjudanden för varje kund.
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Handelsbanken Markets

Handelsbanken Markets ansvarar för verksamheten inom områdena corporate finance, handel på aktie- penning-
och valutamarknaderna, lånekapitalfinansiering, correspondent banking och handelsfinansiering. Dessutom ingår
bankens enhet för ekonomisk analys och bankrörelsen utanför Norden. Verksamheten bedrivs i 19 länder och
organiseras i fyra huvudområden: Investment banking, Trading, Handelsfinansiering och finansiella institutioner
samt Bankrörelsen utanför Norden. Verksamheten inriktas i huvudsak mot bankens nordiska kundbas. Banken
vänder sig också mot nordiska företag med verksamhet i utlandet och icke-nordiska företag med verksamhet i
Norden.

Resultat, januari - september
Markets

Helår
Mkr 1999 1998 +/- % 1998

Räntenetto 1 107 735 51 957

Provisionsnetto 535 479 12 671

Nettoresultat av finansiella transaktioner 264 590 -55 791

Övriga Intäkter 71 10 610 32

Summa Intäkter 1 977 1 814 9 2 451
Från intäkterna har avgått nettot av interna ersättningar 188 299 403

Summa Kostnader 1 409 1 470 -4 2 019

Resultat före
kreditförluster 568 344 65 432

Kreditförluster -81 -16 -406 -100

Rörelseresultat 649 360 80 532

Räntabilitet 14,5 % 8,7 % 9,4 %

Resultatet ökade med 80 % till 649 mkr (360). Intäkterna ökade med 9 % till 1 977 mkr
(1 814). Kostnaderna minskade med 4 % till 1 409 mkr (1 470) huvudsakligen hänförligt till
tradingrörelsen.

Investment banking
Resultatet för Handelsbankens investment banking under tredje kvartalet 1999 var avsevärt
bättre än motsvarande period föregående år, då oron i Sydostasien drog ned resultatet.
Särskilt positivt var utfallet inom aktieområdet, vilket också kan utläsas av att
Handelsbankens marknadsandel på Stockholmsbörsen ökade. Investment banking-
verksamheten i övriga nordiska länder, Frankrike, Storbritannien och USA bidrog med en
större andel av resultatet än tidigare år. Under hösten genomförde Handelsbanken också ett
antal framgångsrika introduktioner av företag inom IT-sektorn - en av de branscher som är
högt prioriterade inom bankens corporate finance- och analysverksamhet.

Handelsbanken har antagits som medlem av Deutsche Börse ”Xetra” samt EUREX
(derivatbörs) i Frankfurt. Sedan tidigare är Handelsbanken medlem i de fyra nordiska
ländernas fondbörser i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo samt börsen i Paris.
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Trading
Resultatet för tradingrörelsen förbättrades jämfört med motsvarande period
föregående år främst tack vare lägre kostnader. Valutahandeln utvecklades väl och
volymerna bibehölls på en hög nivå trots eurons införande. Obligationsmarknaden
präglades däremot, särskilt under tredje kvartalet, av bristande likviditet vilket
pressade lönsamheten.

Handelsfinansiering och finansiella institutioner
Verksamheten fortsätter att utvecklas positivt med ökade intäkter främst från clearingtjänster
till utländska banker. Detta tillsammans med en mycket begränsad ökning av kostnaderna gav
en god resultatförbättring jämfört med motsvarande period föregående år.

Bankrörelsen utanför Norden
Verksamheten fortsatte att utvecklas väl med förbättrade marginaler. Tillsammans med lägre
kostnader ledde detta till att resultatet förbättrades jämfört med motsvarande period
föregående år. Arbetet med att utveckla bred bankverksamhet i Storbritannien och att starta
bank i Polen fortgår enligt plan.
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Handelsbanken Kapitalförvaltning

Handelsbanken Kapitalförvaltning omfattar Fondförvaltning, Diskretionär förvaltning samt Institutionella
depåtjänster. Verksamheten bedrivs i de fyra nordiska länderna samt i Luxemburg och Storbritannien.

Resultat, januari - september
Kapitalförvaltning

Helår
Mkr 1999 1998 +/- % 1998

Räntenetto 61 43 42 59

Provisionsnetto 432 359 20 481

Nettoresultat av finansiella transaktioner 44 8 450 11

Övriga Intäkter 2 6 -67 16

Summa Intäkter 539 416 30 567
Från intäkterna har avgått nettot av interna ersättningar 370 351 455

Summa Kostnader 231 200 16 267

Resultat före
Kreditförluster 308 216 43 300

Kreditförluster

Rörelseresultat 308 216 43 300

Räntabilitet 27,3 % 44,9 % 46,7 %

Resultatet för perioden ökade till 308 mkr (216). Intäkterna ökade med 30 % från 416 mkr för
de tre första kvartalen 1998 till 539 mkr samma period 1999. Från intäkterna har avgått nettot
av interna ersättningar med 370 mkr (351). Den av Handelsbanken Kapitalförvaltning
förvaltade volymen per den 30 september uppgick till 116 mdkr.

Fondförvaltning
Bankens fondbolag förvaltade vid kvartalsskiftet 48 fonder. Det förvaltade kapitalet ökade
från 55 mdkr vid årsskiftet till 68 mdkr, en ökning med 24 %. Handelsbankens andel av
nysparandet netto till den totala svenska fondmarknaden var 13,5 %. Antalet andelsägare
ökade under de första nio månaderna med cirka 78 000 och uppgår nu till cirka 731 000
sparare.

Under perioden startades fyra nya fonder: Värdefonden, Europa Aggressiv, Svenska Selection
Swedish Fixed Income och Svenska Selection Fund Euro Aktiv. Den senare placerar endast
inom euro-området.

Depåtjänster
Institutionell Depåtjänst fick för åttonde året i rad betyget ”Top Rated” av Global Custodian,
i år som enda svenska bank. Banken har även fått förtroendet av bl a två nya betydande
internationella kunder att vara subcustodian i Sverige.
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Den kontorsbaserade depåtjänsten fortsatte att attrahera många kunder. Antalet depåer var per
sista september över 90 000 med ett samlat värde över 500 mdkr. Det innebar en ökning av
antalet depåer med 53 % räknat från samma tid föregående år. Av nyöppnade depåer var mer
än 41 % anslutna till Internet och av totala antalet depåer 28 %. Alla depåkunder har tillgång
till tjänsten Marknadsinformation på Internet, som lanserades under tredje kvartalet. Tjänsten
har mottagits mycket positivt.

Det ökade antalet depåer är ett uttryck för bankens fortsatta koncentration på placerings-
verksamheten.
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Handelsbanken Finans

Handelsbanken Finans är ett ledande finansbolag i Norden med ett heltäckande sortiment av lokala finansbolags-
tjänster i de fyra nordiska länderna: Leasing/avbetalning, finansieringssamarbeten med leverantörer av
investeringsobjekt, finansiering och administration av tjänstebilar, fakturaservice samt konsumentkrediter och
selektiva kontokort genom återförsäljarsamarbeten.

Finansbolagstjänsterna ingår som en naturlig del i kontorsrörelsens sortiment.
Handelsbanken Finans leverantör- och återförsäljarsamarbeten innebär att också nya företagskunder knyts till
koncernen. Inom Specialfinansiering görs affärer bl a för ny infrastruktur i Norden, t ex inom kraftverks-
industrin. Internet är ett allt vanligare sätt att fördjupa kundrelationen, t ex vid finansieringsstöd till återförsäljare
av konsumentkapitalvaror. Fakturaservice administrerar företagets fakturor från fakturaproduktion och
fakturakredit till krav och inkasso.

Resultat, januari – september
Finans

Helår
Mkr 1999 1998 +/- % 1998

Räntenetto 366 342 7 464

Provisionsnetto 153 146 5 201

Nettoresultat av finansiella transaktioner 0 0 -1

Övriga Intäkter 24 14 71 20

Summa Intäkter 543 502 8 684
Från intäkterna har avgått nettot av interna ersättningar 30 28 39

Summa Kostnader 308 308 0 429

Resultat före
kreditförluster 235 194 21 255

Kreditförluster -9 9 25

Rörelseresultat 244 185 32 230

Räntabilitet 23,4 % 20,4 % 19,2 %

Resultatet för de första nio månaderna ökade med 32 % och uppgick till 244 mkr (185).
Räntabiliteten ökade till 23,4 % (20,4 %).

Intäkterna ökade med 8 % till 543 mkr (502). Kostnaderna stannade på samma nivå som
föregående år trots att kreditvolymerna ökade med drygt 17 %.

Leasing och avbetalning till företag har för den svenska rörelsen inneburit ett mycket starkt
flöde av nya affärer såväl från bankkontor som från befintliga och nya leverantörssamarbeten.
Bl a har Handelsbanken Finans medverkat i finansieringen och uppbyggnaden av ett nytt
miljövänligt returbacksystem för dagligvaruhandeln i Sverige. Kreditvolymen för leasing och
avbetalning till företag ökade i den svenska rörelsen med hela 21 %.

Kreditvolymen för Säljfinans ökade med 16 % jämfört med föregående år.

Inom Fakturaservice har det samnordiska projektet för ett gemensamt fakturasystem satts i
drift. Därmed arbetar bl a den svenska och finska fakturatjänstverksamheten i samma system.
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I Finland har den finska finansbolagsrörelsen mycket framgångsrikt startat ett nytt samarbete
med Elgiganten i Finland, Gigantti. Den finska verksamheten har även satt i produktion ett
Internetbaserat stöd för återförsäljare. Kreditvolymerna uppgick till 4,2 mdkr vilket innebär en
ökning med hela 26 % jämfört med föregående år.

I Norge innebär Handelsbankens kommande förvärv av Bergensbanken ett ökat intresse för
finansbolagstjänster. Till en början har ett samarbete inletts kring leasing och billeasing.
Affärsutvecklingen i Norge har varit  positiv och totalt har volymerna ökat med 17 % jämfört
med föregående år.
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Handelsbanken Liv

Under namnet Handelsbanken Liv marknadsför Handelsbankens kontorsrörelse ett komplett sortiment
livförsäkringsprodukter för tjänste- och privatpension, förmögenhetsskydd och avtalsförsäkring till företag,
privatpersoner och organisationer.

Handelsbanken Liv tillhandahåller också ett begränsat urval av livförsäkringsprodukter i de övriga nordiska
länderna.

Den traditionella försäkringsverksamheten i Handelsbanken Liv Försäkrings AB drivs, på grund av lagkrav,
enligt s k ömsesidiga principer, d v s hela överskottet går tillbaka i form av återbäring till försäkringstagarna.

Resultat, januari – september
Liv

Helår
Mkr 1999 1998 +/- % 1998

Räntenetto 5 3 67 5

Provisionsnetto 68 37 84 54

Nettoresultat av finansiella transaktioner 4 8 -50 22

Övriga Intäkter 2 1 100 1

Summa Intäkter 79 49 61 82
Från intäkterna har avgått nettot av interna ersättningar 120 85 125

Summa Kostnader 57 42 36 62

Resultat före
kreditförluster 22 7 214 20

Kreditförluster

Rörelseresultat 22 7 214 20

Räntabilitet 7,4 % 2,4 % 5,2 %

I rörelsegrenen Liv redovisas Handelsbanken Liv Fondförsäkrings AB samt provisionsintäkter från det
ömsesidiga bolaget.

Resultatet i den vinstutdelande verksamheten, Handelsbanken Liv Fondförsäkrings AB ökade
med 214 % från 7 mkr till 22 mkr. Räntabiliteten för enbart Handelsbanken Liv
Fondförsäkrings AB uppgick till 23 % (7,6).
Det var främst provisionsnettot som utvecklades väl som en följd av det senaste årets goda
försäljningsutveckling av fondförsäkringar. Provisionsnettot steg med 84 %. Kostnaderna
ökade från 42 mkr till 57 mkr beroende på ökade IT-satsningar och lägre aktiverade
anskaffningskostnader. En stor del av IT-investeringarna gjordes för att effektivisera
försäkringsadministrationen och för att förenkla bankkontorens hantering av fondförsäkring.

Den totala premieinkomsten för traditionell försäkring och fondförsäkring för perioden
januari till september uppgick till 4 798 mkr (3 950), en ökning med 21 %. Premieinkomsten
för det tredje kvartalet ökade med 40 %, jämfört med samma period 1998. Av den totala
premieinkomsten svarade fondförsäkring för 67 %.

Premieinkomsten för fondförsäkringsverksamheten uppgick till 3 237 mkr (2 638), en ökning
med 23 %. Det var främst produkten Fondkapitalspar som fortsatte att utvecklas väl. Den
svarade för över 40 % av premieinkomsten. Det förvaltade kapitalet i fondförsäkring uppgick
per den 30 september till 9,8 mdkr (5,1).
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Även för traditionell försäkring fortsatte premieinkomsten att öka. Den uppgick till
1 561 mkr (1 312), en ökning med 19 %. Resultatet sjönk, främst på grund av att stigande
marknadsräntor ledde till en lägre avkastning på räntebärande värdepapper.

Den nya försäkringsrörelselagen, som träder i kraft den 1 januari 2000, möjliggör även för
traditionella livförsäkringsbolag att dela ut vinst. Inom Handelsbanken Liv pågår ett arbete för
att omvandla verksamheten i det traditionella livförsäkringsbolaget till vinstutdelande.
Målet är att omvandlingen ska genomföras per den 1 januari 2001.

Resultat, januari - september
Handelsbanken Liv Försäkrings AB

Mkr 1999 1998

Premieinkomst 1 561 1 312

Kapitalavkastning 681 975

Försäkringsersättningar -753 -631

Förändring i livförsäkringsavsättning -920 -685

Återbäring -88 -76

Driftskostnader -155 -133

Resultat i Livförsäkringsrörelsen 326 762

Handelsbanken Liv Försäkrings AB är ett ömsesidigt bolag och konsolideras inte.
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Stadshypotek Bank

Stadshypotek Bank är Sveriges största fristående telebank med cirka 21 mdkr i hanterade kundmedel.
Banken verkar under eget varumärke och med eget sortiment. Stadshypotek Bank har ett
begränsat urval av bank- och försäkringstjänster för kunder som inte har behov av kontorens breda
sortiment och individuellt anpassade service.

Resultat, januari – september
Stadshypotek Bank

Helår

Mkr 1999 1998 +/- % 1998

Räntenetto 37 33 12 48

Provisionsnetto 56 75 -25 99

Nettoresultat av finansiella transaktioner 0 0 0

Övriga Intäkter 2 1 100 1

Summa Intäkter 95 109 -13 148
Från intäkterna har avgått nettot av interna ersättningar 10 6 10

Summa Kostnader 85 86 -1 121

Resultat före
kreditförluster 10 23 -57 27

Kreditförluster 0 0 0

Rörelseresultat 10 23 -57 27

Räntabilitet 16,8 % 41,0 % 37,2 %

Resultatet sjönk till 10 mkr (23). Räntenettot som uppgick till 37 mkr (33) har belastats med
14 mkr (14) i avgift till staten för insättargaranti. Provisionerna sjönk med 25 % från 75 mkr
till 56 mkr främst beroende på att volymen privatobligationer minskade i takt med att den
långa räntan sjönk.

FondSpar, ett urval av Handelsbankens fonder, fortsatte att utvecklas positivt. Över 17 000
kunder hade vid periodens slut ett sparande på cirka 400 mkr. Ökningen sedan årsskiftet är
över 50 % i antal och mer än 80 % i mkr. Fler än 30 % av kunderna månadssparade i snitt
cirka 540 kr, vilket var ett högt belopp för branschen.

Stadshypoteks Banks system för sparande i enskilda aktier, AktieSpar, är marknadens mest
förmånliga för småsparare som önskar månadsspara i enskilda aktier. Cirka 5 000 kunder
månadssparar nu i enskilda aktier via AktieSpar.

InternetService, som nyligen introducerades, fortsatte en positiv utveckling. Antalet kunder
växte med över 800 per månad och var vid periodens slut cirka 6 500 st. Kunderna kan göra
merparten av sina affärer över Internet.

I SIFO:s undersökning Konsumentmonitorn Finansprogrammet, som redovisades vid
halvårsskiftet, var Stadshypotek Bank den nischbank som kunderna både hade högst
kännedom om och mest positiv attityd till.



Handelsbanken

17

Handelsbanken Finansförvaltning

Finansförvaltningen hanterar koncernens likviditet i svenska kronor, den s k internbanken, upplåningen i
kapitalmarknaden samt upplåningen och clearingen i Riksbanken. Finansförvaltningen mäter och kontrollerar
också de finansiella riskerna i koncernen. Den aktivitet som har en direkt påverkan på resultaträkningen är
likviditetshanteringen i svenska kronor.

Resultat, januari – september
Finansförvaltning

Helår
Mkr 1999 1998 +/- % 1998

Räntenetto 395 497 -21 616

Provisionsnetto -3 -1 -200 -4

Nettoresultat av finansiella transaktioner -82 10 21

Övriga Intäkter 5 0 0

Summa Intäkter 315 506 -38 633
Från intäkterna har avgått nettot av interna ersättningar - - -

Summa Kostnader 18 13 38 16

Resultat före
kreditförluster 297 493 -40 617

Kreditförluster

Rörelseresultat 297 493 -40 617

Räntabilitet 15,7 % 30,2 % 29,9 %

Finansförvaltningens resultat minskade till 297 mkr (493). Det lägre resultatet beror på att
bankens likviditet i det lägre ränteläget ger en sämre avkastning.
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Nyckeltal för koncernen
                           Jan – sept Helår

1999 1998 1998

Räntabilitet efter schablonskatt  * 16,8 % 17,2 % 16,4 %

Räntabilitet 16,9 % 20,5 % 18,6 %

Intäkter/kostnader (I/K-tal)*
-     före kreditförluster 1,99 1,94 1,87
-     efter kreditförluster 2,01 1,87 1,81

Vinst per stamaktie, kr   ***
-     januari – september *** 6,31 6,84 8,41
-     rullande 12 månader *** 7,88 8,90
Antal stamaktier   ** 714 746 940 238 248 980 238 248 980
Justerat eget kapital per aktie, kr    *** 51,01 45,95 47,56

Primärt kapital 30 334 27 392 27 736
Riskvägd volym 458 454 444 741 443 198
Kapitaltäckningsgrad 9,6 % 9,7 % 9,8 %

Medeltal anställda 8 567 8 557 8 546
Antal kontor i Norden per 30 september 502 513 513

*      Exklusive jämförelsestörande poster
**     Split
***   Justerat för split

Koncernens utveckling per kvartal

Mkr 1999:3 1999:2 1999:1 1998:4 1998:3

Räntenetto 2 750 3 096 2 954 2 857 2 802
Provisionsnetto 934 942 868 854 819
Nettoresultat av finansiella transaktioner 59 53 331 370 298
Övriga intäkter 108 230 200 60 11
Summa intäkter 3 851 4 321 4 353 4 141 3 930

Personalkostnader 1 166 1 200 1 215 1 195 1 169
Övriga administrativa omkostnader 664 751 760 1 043 804
Av- och nedskrivningar 181 187 180 184 164
Summa kostnader 2 011 2 138 2 155 2 422 2 137

Resultat före kreditförluster 1 840 2 183 2 198 1 719 1 793

Kreditförluster -62 -37 25 108 77

Rörelseresultat 1 902 2 220 2 173 1 611 1 716

Minoritetsintresse -4 -5 -6 -5 -6
Pensionsavräkning -26 -40 - 56 151
Skatter -530 -583 -585 -535 -420

Periodens nettoresultat 1 342 1 592 1 582 1 127 1 441
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Koncernens resultaträkning
               Jan – sept Förändring Helår

Mkr 1999 1998 % 1998

Ränteintäkter 45 160 47 883 -6 61 940
Räntekostnader -36 360 -39 310 -8 -50 510
Räntenetto 8 800 8 573 3 11 430
Erhållna utdelningar 245 138 78 139
Provisionsintäkter 3 260 3 044 7 4 077
Provisionskostnader -516 -490 5 -669
Provisionsnetto Not 1 2 744 2 554 7 3 408
Nettoresultat av finansiella
transaktioner Not 2 443 872 -49 1 242
Övriga rörelseintäkter 293 559 -48 618
Summa intäkter 12 525 12 696 -1 16 837

Allmänna administrationskostnader
     - Personalkostnader 3 581 3 384 6 4 579
     - Övrigt Not 3 2 175 2 500 -13 3 543
Av- och nedskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 548 501 9 685
Summa kostnader 6 304 6 385 -1 8 807

Resultat före kreditförluster 6 221 6 311 -1 8 030

Kreditförluster netto Not 4 -78 211 330
Värdeförändring på övertagen egendom 4 - -11

Rörelseresultat 6 295 6 100 3 7 711

Minoritetsintresse -15 -17 -12 -22
Pensionsavräkning -66 449 505
Skatter -1 698 -1 633 4 -2 168

Periodens nettoresultat 4 516 4 899 -8 6 026
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Koncernens resultaträkning (forts)
                   Jan – sept Helår

Mkr 1999 1998 1998

Not 1    Provisionsnetto
Betalningar 549 544 736

Utlåning 302 265 352

Inlåning 58 75 92

Garantier 160 119 160

Värdepapper 1 543 1 411 1 892

Övrigt 648 630 845

Provisionsintäkter 3 260 3 044 4 077

Provisionskostnader -516 -490 -669

Provisionsnetto 2 744 2 554 3 408

Not 2    Nettoresultat av finansiella transaktioner
Aktier och andelar 206 261 229

Räntebärande värdepapper -67 -533 -525

Realisationsresultat 139 -272 -296

Aktier och andelar 4 -86 21

Räntebärande värdepapper -873 630 720

Orealiserade värdeförändringar -869 544 741

Valutakursförändringar 1 173 600 797

Nettoresultat av finansiella transaktioner 443 872 1 242

Not 3   Övriga administrativa kostnader
Fastigheter och lokaler 536 537 757

Externa datakostnader 577 833 1 165

Kommunikation 298 289 394

Resor och marknadsföring 191 240 357

Köpta tjänster 315 343 486

Materialanskaffning 109 113 157

Andra omkostnader 149 145 227

Övriga administrativa kostnader 2 175 2 500 3 543

Not 4    Kreditförluster
Individuellt värderade fordringar:

Periodens nedskrivning avseende konstaterade kreditförluster 431 649 1 005

Återförda tidigare gjorda reserveringar för befarade kreditförluster

  som i periodens bokslut redovisas som konstaterade kreditförluster -307 -526 -759

Periodens reservering avseende befarade kreditförluster 262 478 719

Influtet på tidigare års konstaterade kreditförluster -257 -201 -355

Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster -447 -200 -306

Generell reserv för befarade, ej identifierade kreditförluster 240 - -

Periodens nettokostnad för individuellt värderade fordringar -78 200 304

Gruppvis värderade fordringar:

Periodens nedskrivning avseende konstaterade kreditförluster 18 21 30

Influtet på tidigare års konstaterade kreditförluster -19 -15 -22

Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster 1 5 18

Periodens nettokostnad för gruppvis värderade fordringar 0 11 26

Summa kreditförluster -78 211 330
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Koncernens balansräkning
30-sept 30-sept 31-dec

Mkr 1999 1998 1998

Utlåning till allmänheten Not 1 595 309 607 719 587 405

Utlåning till kreditinstitut 121 534 152 511 139 823
Räntebärande värdepapper
     - Finansiella anläggningstillgångar 1 185 1 907 1 388
     - Finansiella omsättningstillgångar 76 899 86 293 106 438
Övriga tillgångar 93 672 85 253 91 396
Summa tillgångar 888 599 933 683 926 450

In- och upplåning från allmänheten 213 107 202 867 206 524
Skulder till kreditinstitut 178 051 257 783 261 146
Emitterade värdepapper m m 327 016 316 275 299 378
Efterställda skulder 19 154 22 971 23 135
Övriga skulder 114 829 100 507 101 836
Eget kapital 36 442 33 280 34 431
Summa skulder och eget kapital 888 599 933 683 926 450

Not 1    Utlåning till allmänheten
Utlåning svenska kronor

     - till hushåll 199 538 192 889 194 573

     - till företag m fl *) 295 206 297 261 287 583

494 744 490 150 482 156

Utlåning utländsk valuta

     - till hushåll 14 802 11 627 12 970

     - till företag 89 257 109 720 95 985

104 059 121 347 108 955

Reserv för befarade kreditförluster -3 494 -3 778 -3 706

Summa utlåning 595 309 607 719 587 405

*) Varav Riksgälden 0 0 0
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Koncernens kassaflödesanalys
                Jan – sept

Mkr 1999 1998

Kassaflöde av löpande verksamhet 6 345 -1 675
Kassaflöde av investeringsverksamhet -521 4 502
Kassaflöde av finansieringsverksamhet -6 492 -3 995
Periodens kassaflöde -668 -1 168

Likvida medel vid periodens början 4 053 3 025
Periodens kassaflöde -668 -1 168
Kursdifferens i likvida medel -159 -23
Likvida medel vid periodens slut 3 226 1 834

Övriga upplysningar

I resultaträkningen har vissa smärre omklassificeringar gjorts. Jämförelsesiffror har omräknats.

                Jan – sept Helår
Mkr 1999 1998 1998

Kapitalbas och kapitalkrav
Primärt kapital 30 334 27 392 27 736
Total kapitalbas 43 977 43 221 43 643
Riskvägd volym 458 454 444 741 443 198
Kapitaltäckningsgrad 9,6 % 9,7 % 9,8 %
Primärkapitalrelation 6,6 % 6,2 % 6,3 %

Problemkrediter
Osäkra fordringar 5 546 6 582 6 682
Reserv för befarade kreditförluster -3 661 -3 997 -3 926
Osäkra fordringar, netto 1 885 2 585 2 756
Räntenedsatta fordringar utan reservering för
   befarade kreditförluster 127 233 231
Summa problemkrediter 2 012 2 818 2 987

Reserveringsgrad för osäkra fordringar 66,0 % 60,7 % 58,8 %
Andel osäkra fordringar 0,30 % 0,41 % 0,45 %
Problemkrediter före nedskrivning för befarade
   kreditförluster 5 673 6 815 6 913
Kreditförlustnivå -0,02 % 0,04 % 0,05 %
Oreglerade fordringar för vilka ränta intäktsförs 1 266 2 458 1 617

Övertagna panter:
     - Byggnader och mark 55 116 64
     - Aktier och andra andelar 151 138 120
     - Övrigt 72 8 9
Summa övertagna panter 278 262 193
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Derivatinstrument

Mkr Ränterelaterade Valutarelaterade Aktierelaterade

Verkligt Bokfört Verkligt Bokfört Verkligt Bokfört
värde värde värde Värde Värde värde

Positiva värden 29 108 22 961 22 277 20 406 2 384 2 384

Negativa värden 31 515 28 125 21 290 20 561 2 927 2 927

Sammanställningen ovan är gjord enligt Finansinspektionens föreskrifter och omfattar
samtliga koncernens derivatinstrument. För derivatinstrument ingående i tradingrörelsen
överensstämmer bokfört värde med verkligt värde. De avvikelser mellan verkligt värde och
bokfört värde som redovisas i sammanställningen motsvaras av omvända avvikelser mellan
verkligt värde och bokfört värde i den del av koncernens rörelse som är föremål för
säkringsredovisning.

Value-at-Risk
Under perioden l oktober 1998 - 30 september 1999 uppgick exponeringen för ränte- och
växelkurs-risker (inkl optionsrisker), mätt som Value-at-Risk (VaR), i Handelsbanken
Markets till i genomsnitt 32 mkr. Under perioden varierade denna risk mellan 11 mkr och
58 mkr. Under samma period uppgick exponeringen för aktiekursrisker, mätt som VaR, i
Handelsbanken Markets till i genomsnitt 12 mkr. Denna risk varierade mellan 7 mkr
och 19 mkr.
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Handelsbanksaktien

Den svenska aktiebörsen mätt i Affärsvärldens generalindex steg under tredje kvartalet med
1 %. Bankindex exklusive Handelsbanken var under samma period oförändrat.
Kursen på Handelsbankens stamaktie (SHB A) steg med 12 %. Handelsbankens börsvärde
ökade därmed till 81 mdkr från 72 mdkr per den 30 juni.

30 sept 1999 30 juni 1999

Börskurs
stam A, kr 114,50 102,00

Börsvärde
Mdkr   81   72

Handelsbankens rating den 30 september 1999

Finansiell styrka Kortfristig Långfristig

Moody’s B+ P-1 Aa2

S&P A-1 A+

Fitch IBCA B F1+ AA-

Bankwatch B TBW-1

Kursutveckling t o m den 30 september 1999
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Granskningsrapport

Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen
Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad
jämfört med en revision.

Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt
lagen om börs- och clearingverksamhet samt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag.

Stockholm den 26 oktober1999

Åke Danielsson
Auktoriserad revisor


