Pressemelding 9. februar 2016 / Resultat 4. kvartal 2015

Kraftig utlånsvekst for Handelsbanken
Handelsbanken hadde historisk høy utlånsvekst i 2015. Utlån til bedrifter vokste nær 17 prosent.
– Vi har vunnet mange solide kunder og ser at utviklingen fortsetter inn i 2016. Vi har kapasitet til
videre vekst, sier administrerende direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken Norge. Resultatet for
2015 ble 2,2 milliarder kroner.
Handelsbanken Norge økte utlån til bedrifter med 16,6 prosent i 2015
til 134 milliarder kroner. I fjerde kvartal var veksten 9,5 prosent. Utlån
til privatpersoner vokste 5,5 prosent til 84 milliarder kroner. Totale
utlån var ved årsskiftet 218 milliarder kroner (+12,1 prosent).
– Det er gledelig at vi vokser i et marked med tøff konkurranse om de
beste kundene, sier administrerende direktør Dag Tjernsmo i
Handelsbanken.
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- I bedriftsmarkedet vokser vi som følge av gode relasjoner mellom
våre 50 kontorer og lokalt næringsliv. I tillegg er vi opptatt av alltid å ha
kapasitet til kunder selv om vi møter nye kapitalkrav eller krevende
makrobilde. Dette får vi effekt av nå, sier Tjernsmo. Veksten kommer
gjennom økte og nye engasjementer både hos store og små virksomheter.
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Årsresultatet ble 2203 millioner kroner mot 2335 i 2014. Tjernsmo karakteriserer det som et godt resultat
etter et år med fall i utlånsmarginer.
– Vi har langt på vei kompensert marginfallet med økt volum og økte provisjonsinntekter, sier Tjernsmo.
Både kontorer og digital utvikling
Banksektoren er i endring som følge av både regulering, digitalisering og et krevende makrobilde.
Prosesser digitaliseres, automatiseres og selvbetjenes, og nye aktører ønsker å ta del i bankenes
verdikjede. I disse endringene mener Tjernsmo at Handelsbanken-modellen har store muligheter:
– Ved å være best på lokal og personlig rådgivning til de beste kundene, og samtidig by på alt de
forventer av digitale løsninger, skal vi vokse videre. Både tilbakemelding fra kunder og undersøkelser
viser at folk også i fremtiden vil ønske personlig rådgivning. Det skal de få. I Handelsbanken har hver
kunde sin lokale rådgiver, sier Tjernsmo.
Handelsbanken er ingen massebank, men sikter seg selektivt inn mot de mest solide kundene både i
privat- og bedriftsmarkedet.
– De norske kundene er tjent med banker som velger ulik vei. Slik får vi en bedre konkurranse, sier
Tjernsmo.
Kraftig vekst og suksess med sparing
Handelsbankens kunder har økt sin sparing vesentlig i 2015, ikke minst i rente- og aksjefond. Samlet
forvaltningskapital i bankens norske kapitalforvaltning vokste med 26 prosent til 18,5 milliarder kroner i
løpet av 2015.
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Aksjefondet Handelsbanken Norge, som ble kåret til beste norske fond i 2015, har hatt en vekst på 82
prosent til 3,1 milliarder kroner. Fondet har vært Norges beste aksjefond i form av høyest avkastning
både siste år og siste tre år.
Handelsbanken har også kraftig vekst i diskresjonær forvaltning. Dette er et tilbud ved sparebeløp over to
millioner kroner, hvor banken får et forvaltningsmandat fra kunden. Dette området vokste med 58 prosent
til 8,5 milliarder kroner i 2015.
– I en tid med historisk lave renter er det viktig å tilby gode kunder attraktive sparemuligheter. Det er
positivt å se at kundene våre har tillit til forvaltningen vi gjør og legger inn stadig større beløp, sier
Tjernsmo.
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