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Landchef Hanne Katrama: Kapitalförvaltningen ökar – våra kunder värdesätter den 
personliga betjäningen 
 
Efterfrågan på Handelsbankens kapitalförvaltningstjänster har ökat under det första kvartalet. 
Det förvaltade kapitalet ökade från årsskiftet med nästan 10 procent tack vare positiva 
nettoteckningar och värdeökning och ligger nu på en historiskt sett hög nivå. I synnerhet har 
vi sett en ökning i Private Banking-kunderna. Deras antal har stigit betydligt detta kvartal. 
 
Enligt Handelsbanken Finlands landchef Hanne Katrama uppskattar kunderna vår 
ansvarsfulla rådgivning som utgår från kundens situation. 
 
”Vår ansvarsfulla betjäning som utgår från kundens personliga behov är det som utgör 
grunden i vår framgång. Våra kontor besitter ett mycket starkt kunnande inom Private 
Banking”, berättar Katrama. 
 
Efterfrågan på hållbara investeringar ökar 
 
Alltfler investerare är intresserade av att placera hållbart. 
 
”Hållbara investeringar blir allt populärare och som en föregångare inom hållbar investering 
kan vi svara mot kundernas växande efterfrågan.” 
 
Alla fonder som Handelsbanken Finland erbjuder är hållbara och sex av dem har fått 
Svanenmärket. Fonden Hållbar Energi var en av de bästa fonderna senaste år med en 
årsavkastning på över 110 procent. Miljöorganisationen CDP (Carbon Disclosure Project) 
valde i mars Hållbar Energi till världens bästa aktiefond sett ut klimatperspektiv. 
 
Grön finansiering intresserar 
 
Affärsverksamhetens volymer för Handelsbanken Finland är på stigande i synnerhet för 
företagstjänster och inom bostadsfinansieringen. 
 
”Den gröna finansieringen har väckt intresse bland företagen både när det gäller 
nybyggnation och reparationer. Våra gröna lån avsedda för energieffektiva objekt är allt 
viktigare för våra kunder och vi vill med den gröna finansieringen vara med och bygga en 
hållbar framtid”, konstaterar Katrama. 
 
 
 



 
Handelsbankens resultatutveckling för kontorsrörelsen januari–mars 2021 
 
 
Kontorsrörelsen 
meur 

Q1/2021 Q1/2020 Förändr. Q4/2020 Förändr. 

Intäkter   
  

 

Räntenetto 33,5 32,9 2 % 34,6 -3 % 

Provisionsnetto 17,5 17,2 2 % 16,0 9 % 

Intäkter totalt 53,1 51,7 3 % 45,1 18 % 

Kostnader totalt -34,2 -28,2 21 % -31,5 9 % 

Resultat före kreditförluster. 18,9 23,5 -20 % 13,6 39 % 

Kreditförluster -1,2 -9,6  -2,6  

Resultatutdelning - 0,7  0,6  
 
Rörelseresultat 17,7 14,6 21 % 11,5 54 % 

       

K/I-tal, % 63,6 53,7   69,3  

Räntabilitet, % 8,0 6,4   4,8  

 
Rörelseresultatet för Handelsbanken Finlands kontorsrörelse var 17,7 miljoner euro under det 
första kvartalet 2021, dvs. 21 procent bättre än det första kvartalet 2020 (14,6). 
Kreditförlusterna uppgick till 1,2 miljoner euro. De totala kostnaderna steg med 21 procent till 
34,2 miljoner euro (28,2). Kostnaderna fortsatte att påverkas väsentligt av det pågående bytet 
av kärnbanksystemet. 
 
Intäkterna steg med 3 procent till 53,1 miljoner euro (51,7). Provisionsnettot ökade med 2 
procent till 17,5 miljoner euro (17,2). Räntenettot förbättrades med 2 procent till 33,5 miljoner 
euro (32,9). 
 
Handelsbanken Finland betalade myndighetsavgifter på totalt 1,9 miljoner euro under januari–
mars 2021 (2,1). Avgifterna inkluderar den svenska Resolutionsfonden och 
insättningsgarantin. 
 
Kreditförlustnivån låg på 0,15 procent (0,30). K/I-talet före kreditförluster var 63,6 (53,7). 
Räntabiliteten steg till 8,0 procent (6,4). Personalen var i medeltal 513 personer (497). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Ut- och inlåning 
 

Medelvolymer, meur Q1/2021 Q1/2020 Förändr. Q4/2020 Förändr. 

      

Utlåning       

  varav hushåll 4 352 4 343 0 % 4 352 0 % 

  varav företag 9 774 9 670 1 % 9 843 -1 % 

Totalt  14 126 14 195 1 % 14 036 0 % 

         

Inlåning       

  varav hushåll 1 878 1 759  7 % 1 909 -2 % 

  varav företag 3 571 3 159 13 % 3 589 -1 % 

Totalt  5 449 4 918 11 % 5 498 -1 % 

 
Medelvolymen för Handelsbanken Finlands kreditstock växte med 1 procent under januari–
mars jämfört med motsvarande period ifjol. 
 
Inlåningen från hushållen ökade med 7 procent och från företagen med 13 procent. 
 
Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 27 bankkontor, huvudkontorsfunktioner, 
kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken Finans Abp. I Handelsbanken Finland ingår även 
investeringsbanken Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget Handelsbanken Liv samt 
riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Capital Markets 
Operations svarar för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har i Finland ca 600 medarbetare. 

 
Handelsbankenkoncernens delårsresultat 
 
Handelsbankenkoncernens delårsresultat publiceras i sin helhet på adressen 
www.handelsbanken.com/ir. På samma webbsida www.handelsbanken.com/ir kan du också 
följa med koncernens presskonferens, som börjar kl. 10.00 finsk tid. 
 
Handelsbanken har sex hemmamarknader: Sverige, Finland, Storbritannien, Norge, Danmark och 
Nederländerna. Banken är känd för sin företagskultur och sin kundinriktade och smidiga betjäning. Sedan flera 
år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och de andra nordiska 
länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, och Handelsbanksaktien är den äldsta 
noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985. 

 
Tilläggsinformation: 
 
Hanne Katrama, landchef, Handelsbanken Finland 
tfn 010 444 2791 
 
Anders Norrena, ekonomichef, Handelsbanken Finland 
tfn 010 444 2271 
 
Pirjetta Soikkeli, informationschef, Handelsbanken Finland 
tfn 040 750 0093 

http://www.handelsbanken.com/ir

