Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, Zürich, 25. tammikuuta 2018

UBS Europe SE hankkii Nordean Luxemburgin
private banking -toiminnan
UBS ja Nordea ovat tänään tehneet sopimuksen, jonka mukaan UBS hankkii osan Nordean
Luxemburgin private banking -toiminnasta.
UBS:n hankkima osa Nordean liiketoiminnasta integroidaan UBS:n neuvontapalveluihin. Näin asiakkaat
pääsevät hyödyntämään UBS:n kansainvälistä tarjontaa ja paikallista asiantuntemusta.
Päätös tehtiin Nordean Private Banking Internationalin toimintojen perusteellisen strategisen tarkastelun
pohjalta. Strateginen tarkastelu oli osa Nordean muutosta, jossa tavoitteena on riskienhallinnan tehostaminen,
liiketoiminnan fokusointi ja entistäkin paremman pankin luominen asiakkaille. Tarkastelun jälkeen Nordean
private banking –toiminta päätettiin keskittää Pohjoismaihin.
Hankinnan myötä UBS voi kasvattaa toimintaansa Euroopassa ja vahvistaa asemaansa pohjoismaisten
asiakkaiden johtavana varallisuudenhoitajana Euroopassa.
UBS Luxembourgin maajohtaja René Mottas sanoo: - Kaupan ansiosta saavutamme johtavan aseman
pohjoismaisten asiakkaiden varallisuudenhoitopalvelujen tarjoajana Luxemburgissa ja Euroopassa. Olemme
iloisia siitä, että voimme jatkaa Nordean arvostettuja ja pitkäaikaisia asiakassuhteita UBS:ssä. Tämä on
mielestämme loistava ratkaisu, ja UBS tarjoaa houkuttelevat olosuhteet Nordean asiakkaille ja työntekijöille.
Nordean Wealth Managementin johtaja Snorre Storset sanoo: - Uskomme, että UBS on asiakkaillemme
luotettava kumppani ja pystyy täyttämään heidän yksilölliset tarpeensa ja vaatimuksensa korkealaatuisesti ja
ammattitaitoisesti.
Nordea Asset Management jatkaa toimintaa Luxemburgissa sen jälkeen, kun UBS on hankkinut osan Nordean
private banking -toiminnasta.
- Luxemburg on varallisuudenhoidon keskus. On luontevaa, että jatkamme toimintaamme Luxemburgissa, sillä
osaaminen ja infrastruktuuri ovat siellä valmiina, Snorre Storset sanoo.
UBS perusti UBS Europe SE:n (UBS ESE) 1. joulukuuta 2016. UBS ESE:n pääkonttori on Saksassa ja sillä on
sivukonttorit Luxemburgissa, Italiassa, Espanjassa, Itävallassa, Ruotsissa ja Tanskassa. UBS on UBS ESE:n
kautta luonut aidosti eurooppalaisen pankin ja koko Euroopan laajuisen varallisuudenhoitoyksikön. UBS
Luxembourg toimii osaamiskeskuksena, joka palvelee ETA-alueella asuvia asiakkaita maiden rajat ylittävässä
toiminnassa. Sillä on aktiivinen kasvustrategia pohjoismaisten asiakkaiden kansainvälisessä palvelussa.
Sopimus liiketoiminnan siirrosta on allekirjoitettu, mutta kaupan yksityiskohdat ja toteutus edellyttävät
viranomaishyväksyntää ja tiettyjen ehtojen täyttymistä. Kaupan on suunniteltu toteutuvan tämän vuoden
jälkipuoliskolla.
Kaupan seurauksena Nordean ydinpääoma kasvaa hieman. Hoidossa oleva varallisuus kaupan kohteena
olevassa toiminnassa oli 13 miljardia euroa vuoden 2017 lopussa.
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Tietoa UBS:stä
UBS tarjoaa rahoitusneuvontaa ja -ratkaisuja varakkaille yritys- ja yhteisöasiakkaille maailmanlaajuisesti. Lisäksi se tarjoaa näitä palveluja
henkilöasiakkaille Sveitsissä. Konserniin kuuluu Corporate Center ja viisi liiketoimintayksikköä: Wealth Management, Wealth Management
Americas, Personal & Corporate Banking, Asset Management ja Investment Bank. UBS:n strategia perustuu kaikkien
liiketoimintayksiköiden vahvuuksiin. Panostukset tehdään osa-alueille, joilla yhtiöllä on parasta osaamista. Samalla pyritään
hyödyntämään parhaat kasvumahdollisuudet yhtiön tavoittelemissa kohderyhmissä ja maantieteellisillä toiminta-alueilla, jotta voidaan
kerryttää houkuttelevaa ja kestävää tuottoa osakkeenomistajille. UBS:n kaikessa toiminnassa pääomaa käytetään tehokkaasti, ja yhtiö
hyötyy vahvasta kilpailuasemastaan kohdemarkkinoilla.
UBS toimii kaikissa maailman suurissa finanssikeskuksissa. Sillä on toimipisteitä 54 maassa. Noin 34 % yhtiön henkilöstöstä toimii
Amerikassa, 35 % Sveitsissä, 18 % muualla Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa ja 13 % Aasian-Tyynenmeren alueella. UBS Group
AG:llä on noin 60 000 työntekijää eri puolilla maailmaa. UBS:n osakkeet noteerataan Sveitsin pörssissä (SIX) ja New Yorkin pörssissä
(NYSE).
Tietoa Nordeasta
Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset
voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna kymmenen
suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä
Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.
Tietoa Nordea Bank S.A.:sta
Perustettu vuonna 1976. Nordea Private Banking Internationalin päätoimipaikka on Luxemburgissa ja sillä on sivukonttori Singaporessa.
Yhtiöllä on noin 300 monikielistä työntekijää, jotka edustavat 40 eri kansallisuutta. He tarjoavat varallisuudenhoitopalveluja kansainvälisille
asiakkaille, joista pääosa on kotoisin Pohjoismaista. Nordea Private Banking International tarjoaa varallisuudenhoito-, sijoitusneuvonta- ja
salkunhoitopalveluja

