Styrelsens förslag till den
ordinarie bolagsstämman den 24 mars 2021

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, i en eller flera rater, besluta om utdelning av
högst 0,72 euro per aktie på basis av balansräkningen som fastställs för räkenskapsåret som utgick den
31 december 2020. Bemyndigandet skulle gälla fram till början av Bolagets nästa ordinarie
bolagsstämma.
Det föreslagna beloppet om högst 0,72 euro per aktie ligger i linje med Nordeas utdelningspolicy och
omfattar det resterande beloppet i bemyndigandet från ordinarie bolagsstämman 2020 (0,33 euro per
aktie) samt 70 % av resultatet för räkenskapsåret 2020 (0,39 euro per aktie).
Den 15 december 2020 utfärdade Europeiska centralbanken (ECB) en rekommendation för banker att
avstå från att lämna utdelning eller begränsa utdelning till slutet av september 2021. Styrelsen har
bestämt sig för att följa ECB:s rekommendation och kommer inte att fatta beslut om utdelning enligt det
föreslagna bemyndigandet före den 1 oktober 2021, om inte ECB uppdaterar eller drar tillbaka sin
rekommendation.
Nordea kommer att publicera eventuella styrelsebeslut om utdelning separat och samtidigt bekräfta
avstämningsdag och utbetalningsdag för utdelningen. Eventuell utdelning utbetalas till de aktieägare
som på den tillämpliga avstämningsdagen för utdelningen är antecknade i Bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy i Finland, Euroclear Sweden AB i Sverige eller VP
Securities A/S i Danmark.
I enlighet med 10 kap. 2a § i den finska kreditinstitutslagen omfattas inte Nordea Bank Abp av
bestämmelserna om minoritetens rätt att kräva vinstutdelning i enlighet med 13 kap. 7 § i
aktiebolagslagen.
Rådgivande beslut om fastställande av Bolagets ersättningsrapport för styrande organ
Styrelsen föreslår för stämman att Bolagets ersättningsrapport för styrande organ för år 2020 ska
fastställas genom ett rådgivande beslut.
Då det är möjligt att delta i stämman endast på förhand ska ersättningsrapporten för styrande organ,
som publiceras genom ett börsmeddelande och finns tillgänlig på Bolagets webbplats på
www.nordea.com/sv/ordinarie-bolagsstaemma senast den 3 mars 2021, anses vara framlagd på
stämman.
Beslut om revisorns arvode
Styrelsen föreslår i enlighet med revisionskommitténs rekommendation för stämman att revisorns
arvode ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.
Val av revisor
Styrelsen föreslår i enlighet med revisionskommitténs rekommendation för stämman att
revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy omväljs till revisor för perioden fram till och
med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.
PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat Bolaget att CGR Jukka Paunonen skulle fungera som
huvudansvarig revisor.
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Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av särskilda rättigheter som
berättigar till aktier (konvertibler) i Bolaget
Nordea Bank Abp behöver uppfylla vissa kapitalkrav i enlighet med europeisk och finsk lagstiftning.
Inom ramen för denna lagstiftning kan kapitalinstrument som absorberar förluster genom
konvertering till aktier användas för att möta delar av kapitalkravet. Styrelsen föreslår att den ordinarie
bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om emission av sådana kapitalinstrument.
Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning av Bolagets
kapitalstruktur till kapitaltäckningsreglerna. Genom bemyndigandet kan styrelsen snabbt genomföra
emissioner utan att först hålla extra bolagsstämma, vilket styrelsen anser vara lämpligt med hänsyn till
att dessa kapitalinstrument främst är avsedda att emitteras på den internationella kapitalmarknaden.
Styrelsen avser att utnyttja bemyndigandet om styrelsen bedömer att kapitalnivån vid vilken
konvertering ska ske är på en sådan nivå som ger aktieägarna och styrelsen möjlighet att i god tid
agera och föreslå alternativ till konvertering.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Bolagets styrelse för stämman att stämman bemyndigar
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av särskilda rättigheter som berättigar
till att mot betalning få nya aktier eller egna aktier som innehas av Bolaget (konvertibler) i enlighet
med eller med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till teckning. Det högsta antalet aktier som
kan komma att emitteras enligt detta bemyndigande uppgår till 404 995 191 aktier, vilket motsvarar
cirka 10 % av alla aktier i Bolaget.
Styrelsen ska vara bemyndigad att besluta om alla andra ärenden rörande emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier i Bolaget. Emission av särskilda rättigheter som berättigar till
aktier med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor och främst emitteras på den
internationella kapitalmarknaden.
Bemyndigandet är giltigt till och med det tidigare av (i) utgången av Bolagets nästa ordinarie
bolagsstämma, eller (ii) 18 månader från den ordinarie bolagsstämmans beslut.
Om bemyndigandet ges återkallar det bemyndigandet att fatta beslut om emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier (konvertibler) i Bolaget som den ordinarie bolagsstämman
beviljade styrelsen den 28 maj 2020.
Beslut om förvärv av Bolagets egna aktier i värdepappersrörelsen
I sin värdepappersrörelse agerar Nordea Bank Abp bland annat som marknadsgarant för egna aktier
på de aktuella börserna och i index i vilka Bolagets aktier utgör en betydande andel samt erbjuder
andra till aktierna relaterade produkter. Om Bolaget inte hade möjlighet att handla i egna aktier, skulle
Bolaget inte kunna erbjuda samma omfattande urval av produkter som sina konkurrenter, vilket skulle
leda till att Bolaget skulle förlora marknadsandelar och att det inte skulle kunna fullgöra sina
nuvarande åtaganden att agera marknadsgarant på de aktuella börserna samt på finansmarknaden i
allmänhet.
Bolagets innehav av egna aktier i handelslagret får inte, vid något enskilt tillfälle, överstiga de
tillämpliga begränsningar som Europeiska centralbanken har fastställt.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Bolagets styrelse för stämman att stämman fattar beslut om
att Bolaget, med anledning av den löpande verksamheten i värdepappersrörelsen i egenskap av
kreditinstitut, får förvärva egna aktier enligt följande.
Bolagets egna aktier förvärvas på annat sätt än i proportion till Bolagets aktieägares aktieinnehav
(riktade förvärv). Främjandet av Bolagets verksamhet i värdepappersrörelsen, som också förutsätter
en möjlighet till handel i Bolagets egna aktier, utgör ett vägande ekonomiskt skäl till riktade förvärv.
Det maximala antalet av Bolagets egna aktier som förvärvas får inte överstiga 175 000 000 aktier,
vilket motsvarar cirka 4,32 % av alla aktier i Bolaget. Bolagets egna aktier ska förvärvas antingen på
Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm eller Nasdaq Köpenhamn eller från motparter i
värdepappersrörelsen utanför marknadsplatsen eller genom nyttjande av derivatinstrument, vid varje
tillfälle till ett totalpris som inte överstiger marknadspriset på den aktuella börsen vid tidpunkten för
förvärvet eller vid tidpunkten för ingåendet av aktuellt derivatinstrument.
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Bolagets egna aktier som ska förvärvas ska erbjudas Bolaget senast vid tidpunkten för förvärvet och
betalas senast vid leverans. Egna aktier ska förvärvas genom utnyttjande av Bolagets fria egna kapital.
Egna aktier som detta beslut gäller ska förvärvas innan Bolagets nästa ordinarie bolagsstämma
avslutas.
Beslut om överlåtelse av Bolagets egna aktier i värdepappersrörelsen
I sin värdepappersrörelse agerar Nordea Bank Abp bland annat som marknadsgarant för egna aktier
på de aktuella börserna och i index i vilka Bolagets aktier utgör en betydande andel samt erbjuder
andra till aktierna relaterade produkter. Om Bolaget inte hade möjlighet att handla i egna aktier, skulle
Bolaget inte kunna erbjuda samma omfattande urval av produkter som sina konkurrenter, vilket skulle
leda till att Bolaget skulle förlora marknadsandelar och att det inte skulle kunna fullgöra sina
nuvarande åtaganden att agera marknadsgarant på de aktuella börserna samt på finansmarknaden i
allmänhet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Bolagets styrelse för stämman att stämman fattar beslut om att
Bolaget i egenskap av kreditinstitut inom den löpande verksamheten i värdepappersrörelsen, får
överlåta egna aktier mot vederlag enligt följande.
Bolaget får överlåta egna aktier inom ramen för värdepappersrörelsen med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt genom en riktad aktieemission. Främjandet av Bolagets verksamhet i
värdepappersrörelsen, som också förutsätter en möjlighet till handel i Bolagets egna aktier, utgör ett
vägande ekonomiskt skäl till en riktad emission.
Det maximala antalet av Bolagets egna aktier som överlåts får inte överstiga 175 000 000 aktier, vilket
motsvarar cirka 4,32 % av alla aktier i Bolaget. Bolagets egna aktier ska överlåtas på antingen Nasdaq
Helsingfors, Nasdaq Stockholm eller Nasdaq Köpenhamn eller direkt till motparter i
värdepappersrörelsen till ett pris som inte understiger marknadspriset på den aktuella börsen vid
tidpunkten för överlåtelsen eller vid tidpunkten för ingåendet av det aktuella derivatinstrumentet.
Bolagets egna aktier som ska överlåtas ska tecknas senast vid tidpunkten för överlåtelsen och betalas
senast vid leverans. Teckningspriset ska redovisas i Bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.
Bolagets egna aktier ska överlåtas före teckningsperioden slutar, det vill säga då nästa ordinarie
bolagsstämma avslutas.
Det föreslås att stämman fattar beslut om att godkänna alla teckningar som kommer att göras i
enlighet med villkoren för en dylik riktad emission
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av Bolagets egna aktier
I enlighet med sin utdelningspolicy kommer Nordea Bank Abp fortlöpande att utvärdera möjligheten
att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital. I linje med dessa överväganden föreslår
Bolagets styrelse för stämman att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om förvärv av sammalagt högst 500 000 000 aktier i Bolaget, motsvarande cirka 12,35 % av alla
aktier i Bolaget, med förbehåll för att det sammanlagda antalet egna aktier som Bolaget tillsammans
med sina dotterbolag vid var tid kan inneha inte får överstiga 10 % av alla aktier i Bolaget.
Bolagets egna aktier kan förvärvas enligt följande:
a)

Högst 500 000 000 aktier kan förvärvas för att dela ut överskottskapital i syfte att
optimera Bolagets kapitalstruktur. Syftet med sådant förvärv är att optimera
kapitalpositionen och öka den hållbara avkastningen till nytta för alla aktieägare.

b)

Högst 8 000 000 aktier kan förvärvas för att användas till Bolagets program för rörlig
ersättning i enlighet med regelkrav och/eller för nya program för rörlig ersättning till
verkställande befattningshavare, högsta ledningen, andra materiella risktagare samt
övriga anställda i enlighet med vad som är lämpligt.
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Bolagets egna aktier kan endast förvärvas genom utnyttjande av Bolagets fria egna kapital.
Aktierna kan förvärvas antingen genom ett erbjudande till samtliga aktieägare på lika villkor eller
på annat sätt än i proportion till aktieägarnas befintliga aktieinnehav (riktade förvärv) i Bolaget.
Det högsta priset per aktie får inte överstiga det högre av (i) det högsta pris som betalats för
Bolagets aktier på förvärvsdagen i offentlig handel eller (ii) aktiens medelpris (viktat snittpris på
de reglerade marknader där Bolagets aktier handlas) under fem handelsdagar före förvärvet
eller erbjudandet om att förvärva egna aktier, och det lägsta priset per aktie ska vara 20 % lägre
än det lägre av (i) det lägsta pris som betalats för Bolagets aktier på förvärvsdagen i offentlig
handel eller (ii) aktiens medelpris (viktat snittpris på de reglerade marknader där Bolagets aktier
handlas) under fem handelsdagar före förvärvet eller erbjudandet om att förvärva egna aktier. I
samband med förvärv av egna aktier kan Bolaget dessutom nyttja derivatinstrument, aktielån
eller andra liknande arrangemang.
Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om samtliga övriga villkor rörande förvärv av egna aktier i
Bolaget.
Bemyndigandet är giltigt till och med 18 månader från den ordinarie bolagsstämmans beslut.
Om bemyndigandet ges återkallar det bemyndigandet att fatta beslut om att förvärva egna
aktier som den ordinarie bolagsstämman beviljade styrelsen den 28 maj 2020.
Utöver villkoren i förslaget ovan, ska alla beslut av styrelsen att förvärva aktier med stöd av det
föreslagna bemyndigandet även vara villkorat av att Bolaget har erhållit nödvändiga tillstånd
från Europeiska centralbanken.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om aktieemissioner eller överlåtelse
av Bolagets egna aktier
Bolagets styrelse föreslår för stämman att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om emissioner av nya aktier eller överlåtelse av egna aktier till ett antal om
högst 30 000 000 aktier, motsvarande cirka 0,74 % av alla aktier i Bolaget.
Aktierna kan emitteras eller överlåtas i proportion till Bolagets aktieägares befintliga
aktieinnehav i Bolaget eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad
emission. Aktier som emitteras eller överlåts på detta sätt kan användas (a) till Bolagets program
för rörlig ersättning i enlighet med regelkrav och/eller för nya program för rörlig ersättning till
verkställande befattningshavare, högsta ledningen, andra materiella risktagare samt övriga
anställda i enlighet med vad som är lämpligt, eller (b) som betalning i samband med förvärv av
bolag.
Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla övriga villkor rörande emission av nya aktier i
Bolaget eller överlåtelser av Bolagets egna aktier. Bemyndigandet är giltigt till och med det
tidigare av (i) utgången av Bolagets nästa ordinarie bolagsstämma, eller (ii) 18 månader från
den ordinarie bolagsstämmans beslut.
Om bemyndigandet ges återkallar det bemyndigandet att fatta beslut om aktieemissioner eller
överlåtelse av Bolagets egna aktier som den ordinarie bolagsstämman beviljade styrelsen den 28
maj 2020.
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