
 
 

 

 

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle 
løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største 
finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq 
Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com. 

Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 31. januar 2019 

Nordea fremlægger resultatet for 4. kvartal og 
helåret 2018 onsdag 6. februar 2019 
 
Rapporten offentliggøres ca. kl. 06.30 dansk tid (kl. 07.30 finsk tid). 
 
Telefonmøde for medier, investorer og aktieanalytikere  
Tid: kl. 08.00 dansk tid (kl. 09.00 finsk tid). Koncernchef Casper von Koskull fremlægger resultatet.  
 
For at deltage i telefonmødet (som begynder kl. 08.00 dansk tid) og i den efterfølgende spørgerunde (som 
begynder ca. kl. 08.30) med koncernchef Casper von Koskull, Group CFO Christopher Rees og Rodney Alfvén, 
leder af Investor Relations, brug dette webcast-link, eller ring på +44 333 300 0804 eller +46 8 566 426 51 
eller +358 9 817 103 10 eller +45 35 44 55 77, bekræftelseskode 44582087# senest kl. 07.50 dansk tid.  
 
Efter telefonmødet er en indekseret version tilgængelig her. Telefonmødet kan desuden genhøres til og med 28. 
februar på +44 333 300 0819 eller +46 8 519 993 85 eller +358 9 817 105 15 eller +45 82 33 31 90, 
bekræftelseskode 301275902#. 
 
Præsentation for analytikere og investorer i London 8. februar 
Tid: 08.00 lokal tid. 
Sted: J.P. Morgan, 60 Victoria Embankment, London EC4Y 0JP. 
 

Koncernchef Casper von Koskull og Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, vil være til stede. 
Præsentationen og besvarelse af spørgsmål forventes at vare ca. en time. 
 
For at deltage kontakt Carolina Brikho, Nordea, på carolina.brikho@nordea.com. 
 
Rapporten bliver offentliggjort på engelsk og svensk. Der offentliggøres en pressemeddelelse med et resume af 
resultatet på engelsk, svensk, dansk, finsk og norsk. 
 
 
Yderligere information: 
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 722 350 515 
Stine Wind, pressechef, Danmark, +45 70 80 11 62 
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