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Nordea Årets bank i Vest-Europa
Nordea er kåret til Årets bank blant de ledende europeiske bankene i 2012 av Financial Timeseide The Banker.
Nordea er den første nordiske banken som har vunnet denne prisen, i konkurranse med noen av de
største internasjonale bankene.
- I tider med tøffe økonomiske forhold og et skjerpet regelverk er Nordea et naturlig valg for
utmerkelsen Årets bank i Vest-Europa. Bankens relasjonsstrategi har vist seg å være svært
vellykket, og banken har utmerket seg med sin stabile og fornuftige bankvirksomhet, sier redaktør
Brian Caplen i The Banker.
- Vi er stolte over å motta denne anerkjennelsen, som er et resultat av samarbeid og god innsats fra
hver eneste medarbeider i Nordea, samt tilliten kundene viser oss. Dette er veldig motiverende for
det videre arbeidet med å skape fremtidens bank og trygge vår evne til å skape positive
kundeopplevelser, sier konsernsjefen i Nordea, Christian Clausen.
Nordea var tidlig ute med å tilpasse seg en vanskelig makroøkonomisk situasjon og et nytt regelverk
for banker. Ikke bare har banken klart å betjene eksisterende personkunder, små og mellomstore
bedrifter og store multinasjonale selskaper, den har også klart å tiltrekke seg nye kunder. Alle deler
av banken jobber kontinuerlig med å utvikle tjenestene og rådgivningen til kundene og sikre at den
oppfyller det nye regelverket for finansmarkedet.
- Vi har et godt utgangspunkt, men vi ønsker å bli enda bedre på å oppfylle kundenes forventninger
og oppnå solide økonomiske resultater. Gjennom å utvikle vår forretningsmodell og alltid sette
kunden i sentrum for alt vi gjør, skal vi gjøre vårt ytterste for å opprettholde vår sterke posisjon, også
i et endret banklandskap, sier Christian Clausen.
De tre siste årene har prisen Årets bank i Vest-Europa gått til henholdsvis Santander (2011),
BNP Paribas (2010) og HSBC (2009).
Nordea ble også kåret til Årets bank i Finland i 2012, og i Danmark fikk Nordea den nasjonale prisen
for fjerde år på rad.
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Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og
aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank,
kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 1 000 forskjellige steder og er blant de ti
største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm,
Helsinki og København.
www.nordea.com

