
 
 

 

 

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset 
voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on yksi Pohjoismaiden suurimmista pankeista markkina-arvolla mitattuna. 
Nordealla on noin 10 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja 
Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com. 

 

Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 27. syyskuuta 2019 

 

Nordean kolmannen neljänneksen tulos 
julkistetaan torstaina 24. lokakuuta 2019 
 
Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen tulosraportti julkistetaan noin klo 7.30 Suomen aikaa. 
 
Webcast-lähetys  
Aika: klo 9.00 Suomen aikaa. Konsernijohtaja Frank Vang-Jensen esittelee tuloksen. 
 

Voit seurata lähetystä webcast-linkin kautta tai soittamalla numeroon +44 333 300 0804, 

+46 8 5664 2651, +358 9 8171 0310 tai +45 3544 5577, tunnus 60475055#, viimeistään klo 8.50 Suomen aikaa.  
 
Webcast-lähetyksen jälkeen noin kello 9.30 Suomen aikaa alkaa sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu 
kysymystilaisuus. Kysymyksiin vastaavat konsernin talousjohtaja Christopher Rees ja sijoittajasuhteista 
vastaava johtaja Rodney Alfvén.  
 

Tilaisuudesta laaditaan editoitu versio, joka on saatavana täältä. Tilaisuutta voi seurata uudelleen 14. 

marraskuuta 2019 saakka soittamalla numeroon +44 333 300 0819, +46 8 5199  9385, +358 9 8171 0515, 
+45 8233 3190, tunnus 301299823#. 
 
 
Pääomamarkkinapäivä Lontoossa 25. lokakuuta 2019 
Aika: klo 9.00 paikallista aikaa 
Paikka: Rosewood London, 252 High Holborn, WC1V 7EN, London 
 
Tervetuloa Nordean pääomamarkkinapäivään, jossa Nordean johto esittelee konsernin strategisen suunnan, 
uudet taloudelliset tavoitteet sekä pääomaa ja osingonjakoa koskevat periaatteet. Lisäksi tilaisuudessa 
esitellään liiketoiminta-alueiden strategiset suunnitelmat ja taloudelliset tavoitteet. Esitysten jälkeen on varattu 
aikaa kysymyksille ja vastauksille. 
 
Noin klo 12.30 tarjotaan lounas. 
 
Tilaisuutta voi seurata reaaliajassa osoitteessa www.nordea.com/ir ja esitysmateriaali on saatavana samasta 
osoitteesta. 
 
Tilaisuuteen voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia Nordean Ruby Megranille osoitteeseen 
ruby.megran@nordea.com. 
 
 
Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen tulos julkaistaan kokonaisuudessaan englanniksi ja ruotsiksi. 
Lehdistötiedote, jossa esitetään yhteenveto tuloksista, julkaistaan englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, tanskaksi ja 
norjaksi. 
 

 
Lisätietoja: 
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 722 350 515 

Satu Malkamäki, konserniviestintä, +358 50 448 1182  
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