Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 10. lokakuuta 2018

Nordean kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan
keskiviikkona 24. lokakuuta 2018
Johdon osavuotinen selvitys julkistetaan noin klo 7.30 Suomen aikaa.
Lehdistötilaisuus
Aika: 10.00 Suomen aikaa. Ilmoittautuminen alkaa klo 9.30.
Turvallisuussyistä osallistujia pyydetään esittämään voimassa oleva henkilöllisyystodistus.
Paikka: Aleksis Kiven katu 7, Helsinki
Konsernijohtaja Casper von Koskull esittelee tuloksen.
Tilaisuudessa käytettävä kieli on englanti. Tilaisuutta voi seurata internetissä (direct link).
Esitysmateriaali on saatavana osoitteessa www.nordea.com/ir.
Lehdistötilaisuuteen voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia Satu Malkamäelle osoitteeseen
satu.malkamaki@nordea.com.
Kello 10.00 Suomen aikaa alkavaan lehdistötilaisuuteen ja sen jälkeen noin klo 10.30 alkavaan
kysymystilaisuuteen voi osallistua soittamalla numeroon +44(0) 330 336 9411, +46(0) 8 5065 3942
tai +358 (0)9 7479 0404 tai +45 35 15 81 21, confirmation code 1088187, viimeistään kymmenen
minuuttia ennen lehdistötilaisuuden alkua. Kysymyksiin vastaavat konsernin talousjohtaja
Christopher Rees sekä sijoittajasuhteista vastaava johtaja Rodney Alfvén.
Tilaisuudesta laaditaan editoitu tallenne, joka on saatavana täältä. Lehdistötilaisuutta voi seurata
uudelleen 31. lokakuuta saakka soittamalla numeroon +44 (0) 207 660 0134, +46 (0) 8 5199 3077,
+358 (0) 9 8171 0562 tai +45 70 14 50 87, confirmation code 1088187.
Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Lontoossa 26. lokakuuta
Aika: 12.30 paikallista aikaa.
Paikka: The Montcalm Royal London House, 22-25 Finsbury Square, London EC2A 1DX
Tilaisuudessa ovat läsnä konsernijohtaja Casper von Koskull ja konsernin talousjohtaja Christopher
Rees sekä Rodney Alfvén ja Pawel Wyszynski sijoittajasuhteet-yksiköstä. Esitys kestää noin tunnin
ja sen yhteydessä voi esittää kysymyksiä.
Tilaisuuteen voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia Jinnie Kanelle, Carnegie, osoitteeseen:
jinnie.kane@carnegie.co.uk

Johdon osavuotinen selvitys julkistetaan englanniksi ja ruotsiksi. Lehdistötiedote, jossa esitetään
yhteenveto tuloksista, julkaistaan englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, tanskaksi ja norjaksi.
Lisätietoja:
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 722 350 515
Satu Malkamäki, konserniviestintä, +358 50 448 1182

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset
voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan
10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä
Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

