Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 17.februar 2012

Nordea offentliggjør årsberetningen med resultat og
godtgjørelse til ledelsen
I dag offentliggjør Nordea årsberetningen på nordea.com.
Av beretningen går det blant annet frem at antall Fordels- og Private Banking-kunder økte i 2011. På
personkundesiden fikk Nordea 140.000 nye Fordel Pluss-kunder. På bedriftskundesiden har Nordea
styrket sin posisjon som en ledende relasjonsbank for store og multinasjonale selskaper i Norden.
Høyere forretningsvolum har resultert i rekordhøye inntekter.
Nordea har i løpet av året økt effektiviteten for å dempe virkningene av det nye regelverket for
kundene. I andre halvår stanset kostnadsstigningen, og kostnadene i fjerde kvartal var lavere enn i
samme kvartal året før. Tap på utlån var noe lavere i 2011 enn i 2010. Driftsresultatet på 3,5
milliarder euro ligger fortsatt på samme nivå som i de siste årene.
Avkastning på egenkapitalen var rundt 11 prosent i 2011. Kapitaldekningen økte i løpet av året, og
ren kjernekapitaldekning er på over 11 prosent. Den solide finansielle utviklingen har gjort at Nordea
har opprettholdt en sterk fundingposisjon. Totalt utstedte banken langsiktige obligasjoner for 32
milliarder euro i løpet av året.
- 2011 var et viktig år for Nordea. Vi gikk inn i året med en sterk forretningsutvikling og har benyttet
den til å iverksette nødvendige tiltak for å kunne dempe virkningene av det nye regelverket for
kundene. Tiltakene våre for å redusere kostnader og øke kapitaleffektiviteten gjør at vi vil kunne
fortsette å tilby kundene en trygg bank med god rådgivning og konkurransedyktige priser, sier
Christian Clausen.
I årsberetningen redegjøres det også for godtgjørelser til ledelsen i 2011. Som meddelt på
generalforsamlingen i 2011, økte konsernsjefens ordinære lønn til 10,5 millioner kroner, med en
variabel lønnsdel som for 2011 utgjorde drøyt 25 % av ordinær lønn og en uendret pensjon etter fylte
60 år på 50 % av ordinær lønn. Den totale godtgjørelsen, inkludert fordeler, er på linje med nordiske
selskap på samme størrelse og betydelig lavere enn andre europeiske banker av tilsvarende
størrelse som Nordea.
- Nordea er i dag en av de aller største bankene i Europa. Etter tre år uten lønnsjustering ble
konsernsjefens lønn i begynnelsen av 2011 justert til et nivå på linje med markedet, men langt fra
lønnsledende og i tråd med Nordeas lønnspolitikk. sier Marie Ehrling, leder av styrets
kompensasjonskomité og nestleder i styret.
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