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Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 2. heinäkuuta 2018 

Nordea ostaa Gjensidige Bankin ja tekee 
strategisen yhteistyösopimuksen Gjensidigen 
kanssa 
 
Nordea on tehnyt Gjensidige Forsikring ASA:n kanssa sopimuksen kaikkien Gjensidige Bank 
ASA:n osakkeiden ostosta. Sopimukseen sisältyy myös pitkäaikainen strateginen 
jakeluyhteistyö Gjensidige-konsernin kanssa Norjassa.  
 
Gjensidige Bank on yksi Norjan johtavista pelkästään verkossa toimivista pankeista. Se tarjoaa 
henkilöasiakkaille laajan valikoiman digitaalisia pankkipalveluja, asuntolainoja, autokaupan rahoitusta, 
vakuudettomia luottoja sekä säästämisen ja sijoittamisen palveluja verkossa ja vahvan kumppaniverkoston 
kautta. 
 
- Tämä on meille merkittävä askel, joka korostaa strategiaamme ja tavoitettamme kasvaa tärkeillä Norjan 
markkinoilla. Pohjoismaiden suurimpana pankkina meille on luonnollista ryhtyä yhteistyöhön Norjan johtavan 
vakuutusyhtiön kanssa. Tämä sopimus tarkoittaa, että entistä useammat norjalaiset tulevat Nordean asiakkaiksi. 
Me haluamme palvella heitä parhaan kykymme mukaan, Nordean Norjan sivuliikkeen johtaja Snorre Storset 
sanoo. 
 
- Uskomme vahvasti, että sekä vakuutus- että rahoitustuotteiden tarjoaminen asiakkaillemme Norjassa on 
strategisesti tärkeää. Yhteistyösopimuksemme Nordean kanssa antaa Gjensidigelle mahdollisuuden tarjota 
entistä laajempaa rahoitustuotteiden valikoimaa sekä henkilö- että yritysasiakkaille. Sopimus tuo myös 
mahdollisuuden tavoittaa entistä enemmän asiakkaita, kun mukana on yksi Pohjoismaiden johtavista pankeista, 
joka panostaa vahvasti digitalisaatioon ja innovaatioihin. Olemme erittäin tyytyväisiä tähän sopimukseen ja 
odotamme pääsevämme tekemään tiivistä yhteistyötä Nordean kanssa, Gjensidigen toimitusjohtaja Helge Leiro 
Baastad sanoo.  
  
Nordea maksaa Gjensidige Bankista arviolta 5 500 miljoonan Norjan kruunun (578 miljoonan euron) 
käteiskorvauksen, joka oikaistaan Gjensidige Bankin kaupan päätökseen saattamiseen mennessä kerryttämällä 
pääomalla. Kauppa edellyttää mm. hyväksyntöjen saamista viranomaisilta ja muilta tarvittavilta tahoilta, ja se 
saataneen päätökseen vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. 
 
Kauppa vahvistaa Nordean asemaa Norjan toiseksi suurimpana pankkina. Se tuo Nordealle 176 000 asiakasta 
ja 4 840 miljoonan euron luottovolyymin (tilanne 31.12.2017). Gjensidige Bankin liiketoiminta on kannattavaa ja 
nopeasti kasvavaa (oman pääoman tuotto > 10 % ja luottokannan vuotuinen kasvu 12 % vuosina 2015 - 2017). 
Gjensidige Bank yhdistetään vähitellen Nordeaan, ja noin 170 Gjensidige Bankin työntekijää siirtyy Nordeaan. 
 
Nordea odottaa kaupan tuottavan kuluihin liittyviä synergiaetuja vuositasolla noin 25 miljoonaa euroa vuoteen 
2022 mennessä Gjensidigen ja Nordean yhdistetyn kulupohjan perusteella laskettuna. Lisäksi kasvutavoitteiden 
odotetaan tuovan tuottoihin liittyviä synergiaetuja. Kauppa vaikuttaa positiivisesti Nordean osakekohtaiseen 
tulokseen heti alusta lähtien, tuottaa noin 16 prosentin tuoton sijoitetulle pääomalle vuoteen 2022 mennessä ja 
laskee Nordean ydinvakavaraisuussuhdetta noin 0,6 prosenttiyksikköä. 
 
- Näemme Nordean ja Gjensidigen luonnollisina strategisina kumppaneina. Meillä molemmilla on vahva sisäinen 
kulttuuri ja arvomme sopivat loistavasti yhteen. Olemme varmoja, että meidän molempien asiakkaat hyötyvät 
entistä laajemmasta ja paremmasta tuote- ja palveluvalikoimasta, joka syntyy kahden vahvan kumppanin 
yhdistäessä voimansa, Snorre Storset sanoo.  
 
Nordea on viime vuosina keskittynyt toiminnassaan Pohjoismaiden ydinmarkkinoille. Nordean tase on yksi 
Euroopan vahvimmista, joten meillä on tilaisuus vahvistaa asemaamme näillä markkinoilla ja hyödyntää 
kannattava kasvu.  
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Lisätietoja: 

Satu Malkamäki, konserniviestintä, 09 4245 1006  

 


