Zürich, Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 25. januar 2018

UBS Europe SE overtager Nordeas private
banking-aktiviteter i Luxembourg
UBS og Nordea offentliggjorde i dag en aftale om, at UBS overtager en del af Nordeas private
banking-aktiviteter i Luxembourg.
Aftalen omhandler UBS’ overtagelse af dele af Nordea Bank S.A.’s aktiviteter og integrationen af aktiviteterne i
UBS’ rådgivningsplatform, så kunderne får adgang til UBS’ globale produktudbud og lokale ekspertise.
Beslutningen er resultatet af en grundig strategisk gennemgang af aktiviteterne i Nordea Private Banking
International. Den strategiske gennemgang er sket som led i transformationen af Nordea, der har til formål at
styrke risikostyringen, strømline forretningen og skabe en endnu bedre bank for kunderne. Dette har ført til
beslutningen om at koncentrere Nordeas private banking-aktiviteter i de nordiske lande.
Med overtagelsen øger UBS sin tilstedeværelse i Europa og styrker sin position yderligere som en førende
kapitalforvalter for nordiske kunder i Europa.
René Mottas, chef for UBS Luxembourg, siger: - Med denne transaktion bringer vi vores
formueforvaltningsaktiviteter med nordiske kunder i spidsen af feltet i Luxembourg og i Europa. Vi ser frem til at
fortsætte Nordeas værdifulde og langvarige kundeforhold i UBS. Vi ser det som et perfekt match og UBS som
en attraktiv havn for Nordeas kunder og medarbejdere.
Snorre Storset, leder af Wealth Management i Nordea, siger: - Vi mener, at vi med UBS har fundet en pålidelig
partner til vores kunder. En partner, som vil gøre sit for at opfylde den enkelte kundes ønsker og behov med
størst mulig kvalitet og professionalisme.
Nordea Asset Management fortsætter sine forretningsaktiviteter i Luxembourg efter UBS’ overtagelse af Nordea
Bank S.A.’s private banking-aktiviteter.
- Luxembourg er et finansielt centrum for kapitalforvaltning. Derfor er det naturligt for os at være til stede her,
hvor såvel kompetencerne som infrastrukturen er på plads, siger Snorre Storset.
UBS etablerede med virkning fra 1. december 2016 UBS Europe SE (UBS ESE). Hovedsædet blev placeret i
Tyskland med filialer i Luxembourg, Italien, Spanien, Østrig, Sverige og Danmark. Med UBS ESE har UBS skabt
en sand europæisk bank og en paneuropæisk kapitalforvaltningsenhed. UBS Luxembourg er
kompetencecentret for tværnationale forretninger for kunder bosat i EØS og har en aktiv vækststrategi for det
nordiske marked.
Selvom aftalen om overtagelse af aktiviteterne er underskrevet, er detaljerne i transaktionen og den p.t.
planlagte gennemførelse i 2. halvår 2018 fortsat betinget af de relevante myndigheders godkendelse og en
række øvrige betingelser.
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Transaktionen vil have en marginal positiv effekt på den egentlige kernekapital i Nordea. Kapital under
forvaltning for aktiviteterne udgjorde ultimo 2017 EUR 13 mia.
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Om UBS
UBS leverer finansiel rådgivning og løsninger til velhavende kunder, institutionelle kunder og erhvervskunder globalt samt privatkunder i
Schweiz. Organisatorisk består koncernen af et Corporate Center og fem forretningsområder: Wealth Management, Wealth Management
Americas, Personal & Corporate Banking, Asset Management og Investment Bank. UBS’ strategi er bygget op omkring
forretningsenhedernes styrker med fokus på aktiviteter, som banken særligt udmærker sig i. Et andet fokusområde er at afsøge attraktive
vækstmuligheder inden for de forretningsområder og regioner, hvor UBS er aktiv. Målet er at skabe attraktive og holdbare afkast for
aktionærerne. Alle forretningsområder er kapitaleffektive med en stærk konkurrencemæssig position på de valgte markeder.
UBS er til stede i alle de finansielle centre verden over. Banken har kontorer i 54 lande. Omkring 34 pct. af medarbejderne arbejder i Nordog Sydamerika, mens 35 pct. er i Schweiz og 18 pct. i resten af Europa, Mellemøsten og Afrika. Endelig er 13 pct. placeret i Asien og
Stillehavsområdet. UBS Group AG beskæftiger ca. 60.000 medarbejdere over hele verden. Selskabets aktier er noteret på SIX Swiss
Exchange og på New York Stock Exchange (NYSE).
Om Nordea
Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle
løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største
finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq
Copenhagen. Læs mere om os på nordea.com.
Om Nordea Bank S.A.
Nordeas aktiviteter i Private Banking International har siden 1976 været centreret i Luxembourg med en filial i Singapore. Ca. 300
flersprogede medarbejdere fra 40 forskellige lande betjener velhavende internationale kunder, som hovedsageligt har en nordisk
baggrund. Nordea Private Banking International tilbyder serviceydelser inden for formueforvaltning, investeringsrådgivning og
porteføljeforvaltning.
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