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Nordea perustajajäseneksi ensimmäiseen 
lohkoketjupohjaiseen trade finance -
järjestelmään 

Nordea on liittynyt we.trade -konsortion perustajajäseneksi. Konsortio kehittää yhteistyössä 
IBM:n kanssa hajautetun tilikirjan teknologiaan eli distributed ledger -teknologiaan (DLT) 
perustuvaa järjestelmää. Tavoitteena on tehdä koti- ja ulkomaankaupasta yrityksille entistä 
helpompaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa. Kyseessä on ensimmäinen lohkoketjupohjainen 
trade finance -järjestelmä ja virstanpylväs DLT:n käytännön soveltamisessa rahoitusalalla.   

 
Nordean lisäksi we.trade-konsortion perustajajäseniä ovat Banco Santander, Deutsche Bank, HSBC, KBC, 
Natixis, Rabobank, Société Générale ja UniCredit. Konsortio laajentaa toimintaansa Pohjoismaiden markkinoille.  
 
We.trade-järjestelmä helpottaa turvallista kansainvälistä kaupankäyntiä pienten ja keskisuurten yritysten välillä, 
sillä se yhdistää saumattomasti kaupan osapuolet eli ostajan, ostajan pankin, myyjän, myyjän pankin ja 
kuljetusyrityksen. Järjestelmä on käytettävissä joka päivä vuorokauden ympäri millä tahansa mukaan liitetyllä 
laitteella. Nordean DLT- ja lohkoketjuorganisaation johtaja Ville Sointu kommentoi: - Trade finance -alalla on 
käynnissä lukuisia lohkoketjuteknologiaan perustuvia hankkeita, mutta mielestämme we.trade nousee selvästi 
esille joukosta painopisteidensä ja realistisen toteutusstrategiansa ansiosta. Odotamme innolla, että saamme 
tuoda pohjoismaista näkökulmaa trade finance -alan tulevaisuuteen. 
 
Nordean suunnitelmana on tuoda we.trade-järjestelmä asiakkaiden käyttöön Pohjoismaissa ja olla alueen 
ensimmäinen pankki, joka tarjoaa asiakkaiden käyttöön DLT:hen perustuvan kaupankäyntiratkaisun. Nordean 
Trade & Working Capital Management Sales -yksikön johtaja Patrik Zekkar kertoo eduista asiakkaille: - Olemme 
iloisia voidessamme liittyä we.trade-konsortioon ja odotamme innolla, että pääsemme tarjoamaan sen tuomat 
edut asiakkaillemme. We.trade-järjestelmä yksinkertaistaa pienten ja keskisuurten yritysten trade finance -
prosesseja ratkaisemalla kotimaisten ja kansainvälisten kauppojen hallinnointiin, seuraamiseen ja 
turvallisuuteen liittyvät haasteet. Järjestelmän ansiosta pienten ja keskisuurten yritysasiakkaiden toimeksiantojen 
toteuttaminen on entistä turvallisempaa ja nopeampaa aina toimeksiannon tekemisestä sen selvittämiseen. 
Järjestelmä on nopeampi kuin perinteinen asiakirjojen vaihto, ja kauppojen jäljitettävyys on tarvittavalla tasolla. 
Koska järjestelmä on alusta loppuun läpinäkyvä, pienet ja keskisuuret yritykset voivat rauhallisin mielin käydä 
kauppaa myös uusien kumppaneiden kanssa joko kotimarkkinoillaan tai kansainvälisesti. 
 
Järjestelmän odotetaan tulevan kaupalliseen käyttöön vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Perustajajäsenien 
testiasiakkaiden odotetaan kuitenkin saavan järjestelmän käyttöönsä jo tätä aiemmin. Vaikka we.trade-
konsortion tukena on yhdeksän perustajapankkia, se on avoin järjestelmä, johon muut pankit voivat liittyä. 
Tarkoituksena on luoda kaupankäyntiä tukevat standardit koko pankkisektorille ja tehdä yhteistyötä kaikkien 
pankkien kanssa. 
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