
 

 

 

Zürich, København, Helsingfors, Oslo, Stockholm, 25. januar  2018 

UBS Europe SE kjøper Nordeas Luxembourg-
baserte private banking-virksomhet 
 
UBS og Nordea offentliggjorde i dag at selskapene har inngått en avtale om at USB tar over 
deler av Nordeas Luxembourg-baserte private banking-virksomhet. 

 
Transaksjonen forutsetter kjøp av en del av Nordea Bank S.A.s virksomhet og integrering av denne i UBS’ 
rådgivningsplattform, slik at kundene får tilgang til selskapets globale tilbud og lokale ekspertise. 
 
Beslutningen er tatt etter en grundig strategisk gjennomgang av virksomheten i Nordea Private Banking 
International. Gjennomgangen er en del av transformasjonen av Nordea, der målet er bedre risikostyring, 
fokusering av virksomheten og utvikling av en enda bedre bank for kundene. Dette resulterte i at Nordea skal 
konsentrere seg om private banking-virksomhet i Norden. 
  
Med kjøpet vil UBS kunne øke sin tilstedeværelse i Europa og ytterligere styrke sin posisjon som en viktig 
formueforvalter for nordiske kunder i Europa.  
 
-Transaksjonen gjør det mulig for oss å flytte formueforvaltningen for våre nordiske kunder til en ledende 
posisjon i Luxembourg og Europa. Vi ser frem til å videreføre Nordeas verdsatte og mangeårige kunde- og 
rådgiverrelasjoner i UBS. Vi ser på dette som en perfekt match, og på UBS som et attraktivt alternativ for 
kundene og medarbeiderne som overføres fra Nordea, sier René Mottas, landsjef for UBS i Luxembourg. 
 
- Vi mener at vi med UBS har funnet en pålitelig partner for kundene våre, som vil oppfylle deres respektive 
behov og krav med høyeste mulige kvalitet og profesjonalisme, sier Snorre Storset, leder av Wealth 
Management i Nordea.  
 
Nordea Asset Management fortsetter sin virksomhet i Luxembourg etter at UBS har tatt over deler av private 
banking-virksomheten til Nordea Bank S.A.  
 
- Luxembourg er et sentrum for kapitalforvaltning. Derfor er det naturlig for oss å ha en tilstedeværelse siden 
kompetansen og infrastrukturen er godt etablert, sier Snorre Storset. 
 
Den 1. desember 2016 ble UBS, Europe SE (UBS ESE), opprettet med hovedkontor i Tyskland og avdelinger i 
Luxembourg, Italia, Spania, Østerrike, Sverige og Danmark. Med UBS ESE har UBS skapt en virkelig europeisk 
bank og en pan-europeisk formueforvalter. UBS Luxembourg fungerer som et kompetanse- og servicesenter for 
kunder i EØS-området som driver virksomhet over landegrensene, og har en aktiv vekststrategi for dette 
markedet. 
 
Avtalen om overtakelse av virksomheten er undertegnet, men detaljene og sluttføringen som er planlagt til andre 
halvdel av 2018, forutsetter nødvendige godkjennelser fra myndighetene og at flere andre forhold er på plass. 
 
Transaksjonen vil ha en marginalt positiv innvirkning på Nordeas rene kjernekapital. Midler til forvaltning i denne 
virksomheten var EUR 13 milliarder per utgangen av 2017. 



 

 

 
 
Om UBS  
UBS tilbyr finansiell rådgivning og løsninger til formuende institusjonelle og bedriftskunder verden over, og også til private 
kunder i Sveits. Konsernet er strukturert med et Corporate Centre og fem forretningsenheter: Wealth Management, Wealth 
Management Americas, Personal & Corporate Banking, Asset Management og the Investment Bank. UBS bygger sin strategi 
på styrken i alle sine virksomheter og fokuserer på områder der banken utmerker seg, samtidig som den forsøker å utnytte 
gode vekstutsikter i virksomhetene og regionene der banken har virksomhet for å generere attraktiv og bærekraftig avkastning 
for aksjonærene. Alle bankens virksomheter er kapitaleffektive og har fordelen av en svært konkurransedyktig posisjon i 
målmarkedene. 
UBS er representert i alle de store finanssentrene i verden. Banken har kontorer i 54 land. Rundt 34 prosent av 
medarbeiderne arbeider i Nord-, Sentral- og Sør-Amerika, 35 prosent i Sveits, 18 prosent i resten av Europa, Midtøsten og 
Afrika og 13 prosent i Stillehavsområdet av Asia. Tilsammen har UBS Group AG rundt 60.000 medarbeidere. Selskapet er 
notert på SIX Swiss Exchange og New York Stock Exchange (NYSE).  
 
Om Nordea  
Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå 
mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti 
største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki 
og Nasdaq Copenhagen. Les mer om oss på nordea.com. 
 
Om Nordea Bank S.A. 
Grunnlagt i 1976. Nordea Private Banking International har hovedkontor i Luxembourg og en filial i Singapore. Rundt 300 
flerspråklige medarbeidere fra 40 forskjellige land betjener velstående internasjonale kunder, hovedsakelig med en nordisk 
bakgrunn. Nordea Private Banking International tilbyr formueforvaltning, investeringsrådgivning og 
porteføljeforvaltningstjenester. 
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For mer informasjon: 
 
UBS  
Media Relations +41 44 234 85 00  
mediarelations@ubs.com 
 
Nordea 
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, +47 99 76 79 96 
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