Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2012

Tilbagekøb af C-aktier til langsigtet
incitamentsordning 2012
Bestyrelsen for Nordea Bank AB (publ) har i overensstemmelse med bemyndigelsen givet på
den ordinære generalforsamling 22. marts 2012 truffet beslutning om at rette et købstilbud om
tilbagekøb af 2.679.168 C-aktier fra Royal Bank of Scotland (”RBS”).
Nordeas ordinære generalforsamling traf beslutning om en rettet udstedelse af 2.679.168 C-aktier til
RBS og en bemyndigelse til bestyrelsen om at tilbagekøbe C-aktierne. Udstedelsen og tilbagekøbet
er et led i gennemførelsen af Nordeas langsigtede incitamentsordning 2012. Købet finder sted i
perioden fra 27. april til 25. maj 2012. Vederlaget for de købte aktier betales kontant til en kurs på
EUR 1 pr. aktie plus et administrationsgebyr. Kursen forventes at være ca. EUR 1,011 pr. aktie.
Købet omfatter også en såkaldt midlertidig aktie, som Euroclear Sweden AB betegner som en ”betald
tecknad aktie” (”BTA”) tilknyttet en C-aktie. I øjeblikket har Nordea 18.003.281 egne aktier og ingen
egne C-aktier eller BTA’er tilknyttet en C-aktie.
RBS har meddelt Nordea, at man har til hensigt at acceptere tilbuddet.
Når samtlige 2.679.168 C-aktier er købt, vil bestyrelsen konvertere dem til ordinære aktier.

Yderligere information:
Steen Christensen, Group Human Resources, 33 33 30 49
Claus Christensen, informationschef, Danmark, 33 33 12 79

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er
pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter
(1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og
aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger
inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på mere end 1.000 lokaliteter
og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på NASDAQ OMX Nordic
Exchange i Stockholm, Helsinki og København.
www.nordea.com

