Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 25. elokuuta 2016

Nordea ja DNB yhdistävät toimintonsa
Baltiassa
Nordea ja DNB ovat tehneet sopimuksen Viron, Latvian ja Liettuan toimintojensa
yhdistämisestä. Sopimuksen myötä Baltiaan syntyy uusi johtava pankki, jolla on vahvasti
pohjoismaiset juuret.
”Nordea on vuosien saatossa luonut Baltiaan alueen kolmanneksi suurimman pankin panostamalla paikallisen
markkinan tuntemiseen ja asiakassuhteiden pitkäaikaiseen hoitoon. Nyt on aika ottaa seuraava askel ja
rakentaa tulevaisuutta. Yhdistämällä voimamme pystymme takaamaan pankkitoiminnoillemme riittävän
suuruusluokan, maantieteellisen kattavuuden sekä laajemman tuotevalikoiman ja nousemaan näin Baltian
alueen asiakkaiden ykköspankiksi”, sanoo Nordean Baltian toiminnoista vastaava Inga Skisaker.
Nordean ja DNB:n Baltian liiketoiminnot sopivat hyvin yhteen ja täydentävät toisiaan. Nordea on saavuttanut
vahvan aseman alueen suuryritysten pankkina, kun taas DNB:llä on vankka asema pienten ja keskisuurten
yritysten keskuudessa. Tämän lisäksi uuden pankin vähittäispankkitoiminta tulee olemaan aiempaa laajempaa ja
kilpailukykyisempää. Nyt syntyvän pankin alueellinen kattavuus on vahva, sillä Nordealla on vankka asema
Virossa ja DNB:llä Liettuassa ja molemmat pankit ovat vahvoja Latviassa. Nordealla on Baltiassa yhteensä
1 300 työntekijää ja DNB:llä 1 800. Nordean Baltian toimintojen varat ovat 8 miljardia euroa ja DNB:n 5 miljardia
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euroa .
“DNB:n dynaamista ja asiakaskeskeistä toimintatapaa Baltiassa tukee yli 70 konttorin verkosto. Mittakaavaedut
ovat ratkaiseva tekijä nykypäivän pankkitoiminnassa ja suuret pankit pystyvät hyödyntämään resursseja
tehokkaimmin. Uusi pankki pystyy vastaamaan paremmin alueen kiristyvään kilpailuun sekä hyödyntämään
mittakaavaetuja. Siten se voi nousta yritysten, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden ykkösvaihtoehdoksi
Baltian alueella”, toteaa DNB:n Baltian toimintoja johtava Mats Wermelin.
Nordealla ja DNB:llä tulee olemaan uudessa pankissa yhtä suuri määräysvalta. Omistusosuudet puolestaan
määräytyvät sen mukaan, mikä on kummankin pankin osuuden suhteellinen oman pääoman arvo
yhdistymishetkellä. Järjestely edellyttää viranomaisten hyväksyntää ja se on tarkoitus saattaa päätökseen noin
vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Pankit jatkavat toimintaansa itsenäisesti ja erillään toisistaan kunnes
tarvittavat viranomaishyväksynnät on saatu.
Aiheesta järjestetään lehdistötilaisuus, jossa ovat paikalla Inga Skisaker, Head of Banking Baltic
Countries, Nordea sekä Mats Wermelin, Head of Baltic Division, DNB.
Aika: Torstai 25. elokuuta 11.30 CET (12.30 EET). Osallistujien tulee turvallisuussyistä todistaa
henkilöllisyytensä. Lehdistötilaisuuteen osallistuvia pyydetään ottamaan yhteyttä Signe Lonerteen,
signe.lonerte@nordea.com, +371 2911 6146.
Paikka: Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes 55, Riika, Latvia.
Lehdistötilaisuus pidetään englanniksi.
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Perustuen luottoihin yleisölle

Nordea on yksi Euroopan kymmenestä suurimmasta yleispankista markkina-arvolla mitattuna. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta,
30 000 työntekijää ja konttoreita noin 600 toimipaikassa. Nordea noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja
Tukholmassa. Meillä on kaikkien niiden tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen laaja asiantuntemus, joita tarjoamme asiakkaillemme
pankkiasioissa, varallisuudenhoidossa ja vakuutustoiminnassa. Asiakassuhteemme perustuvat luottamukseen, ja sitoudumme vahvasti
sekä asiakkaisiimme että yhteiskuntaan.
www.nordea.com
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Nordea
Nordea on yksi Euroopan kymmenestä suurimmasta yleispankista markkina-arvolla mitattuna. Nordealla on noin
11 miljoonaa asiakasta, 30 000 työntekijää ja konttoreita noin 600 toimipaikassa. Nordea noteerataan Nasdaqin
pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Meillä on kaikkien niiden tuotteiden, palveluiden ja
ratkaisujen laaja asiantuntemus, joita tarjoamme asiakkaillemme pankkiasioissa, varallisuudenhoidossa ja
vakuutustoiminnassa. Asiakassuhteemme perustuvat luottamukseen, ja sitoudumme vahvasti sekä
asiakkaisiimme että yhteiskuntaan.
DNB
DNB on Norjan suurin rahoitusalan palveluntarjoaja ja yksi Pohjoismaiden suurimmista alan yhtiöistä markkinaarvolla mitattuna. Konserni tarjoaa kattavan valikoiman finanssipalveluita, kuten lainoja, säästämisen tuotteita,
neuvontapalveluja ja vakuutus- ja eläketuotteita vähittäis- ja yritysasiakkaille. DNB on merkittävä toimija useilla
teollisuudenaloilla, joille sillä on myös oma pohjoismainen tai kansainvälinen strategia. DNB on maailman
johtavia pankkeja kuljetusalan asiakkaiden keskuudessa ja sillä on lisäksi vankka asema energia- ja
kalastusteollisuuden yritysten pankkina.

