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Nordea valittu Pohjoismaiden parhaaksi 
yrityspankiksi 
 
Pohjoismaiset suuryritykset ovat valinneet Nordean parhaaksi yrityspankiksi vuoden 2019 
Prospera-tutkimuksessa. Nordea äänestettiin Pohjoismaiden parhaaksi yrityspankiksi jo 
kolmantena vuonna peräkkäin. Tämä oli myös neljäs peräkkäinen vuosi, kun 
asiakastyytyväisyydestä annetut arvosanat paranivat. Nordea valittiin parhaaksi 
yrityspankiksi Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. 
 
– Olen erittäin ylpeä tiimimme saavutuksesta ja siitä, että yritysasiakkaamme arvostavat Nordean Corporate & 
Investment Bankingin kattavaa palvelutarjontaa Pohjoismaissa. Olemme myös otettuja asiakkaidemme 
luottamuksesta, jonka olemme ansainneet pitkäaikaisella yhteistyöllä heidän kanssaan. Teemme kaikkemme 
tuottaaksemme asiakkaillemme lisäarvoa jatkossakin. Tämä tunnustus motivoi meitä tekemään asioita vieläkin 
paremmin, jotta voimme olla asiakkaillemme vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa, Nordean 
Corporate & Investment Bankingin (C&IB) toinen johtaja Mathias Leijon sanoo. 
 
Nordean C&IB valittiin parhaaksi yrityspankiksi Norjassa ja Tanskassa. Se sai asiakastyytyväisyydestä koko 
Prospera-tutkimuksen historian parhaan arvosanan. Myös Suomessa Nordean C&IB oli Prosperan vuotuisessa 
suuryrityksiä koskevassa tutkimuksessa selvä ykkönen toista vuotta peräkkäin. Ruotsissa Nordean C&IB valittiin 
vuoden 2019 toiseksi parhaaksi yrityspankiksi. 
 
– Olen erittäin ylpeä siitä, että olemme ansainneet asiakkaidemme luottamuksen ja meidät on valittu 
Pohjoismaiden parhaaksi yrityspankiksi kolmena vuonna peräkkäin. Se osoittaa, että olemme onnistuneet 
tuottamaan lisäarvoa kaikissa arvoketjun osissa. Meitä yhdistää se, että olemme aidosti kiinnostuneita 
asiakkaidemme liiketoiminnasta. Haluamme kehittää yritysasiakkaille suunnattua palvelutarjontaamme 
entisestään myös tulevina vuosina, Wholesale Bankingin johtaja Martin A Persson sanoo. 
 
Nordea on noussut suuryritysten asiakastyytyväisyyttä mittaavassa Prospera-tutkimuksessa vuoden 2016 
viidenneltä sijalta ykkössijalle. 
 
– Prospera-tutkimus on merkittävä mittapuu yrityspankkitoiminnan alalla. Mikään muu pankki ei ole koskaan 
aikaisemmin saavuttanut neljää ykkössijaa Prospera-tutkimuksessa saman vuoden aikana, Mathias Leijon 
sanoo. 

 
Lisätietoja:   
Mathias Leijon, Global Co-Head of Corporate and Investment Banking, +46 10 1565639  
Nordean viestintä, 09 4245 1006 

 
Prosperan kyselyssä haastateltiin kaiken kaikkiaan 313 talousjohtajaa ja varainhallinnasta vastaavaa 
johtajaa. Katso kyselyn kaikki tulokset Prosperan verkkosivustolta (vain englanniksi). 
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