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Fortsatt stabil resultatutveckling

DENNA RESULTATRAPPORT AVSER
AFFÄRSO MRÅDET BANKAKT IVIT ETER
SVERIG E INOM DANSKE BANK. DETT A
AFFÄRSO MRÅDE O MFATT A R PRIVAT - O CH
FÖRET AG SMARKNAD I KO NT ORSRÖ RELSEN SAMT ENH ET EN C O RPORAT E &

Fortsatt god resultatutveckling under andra kvartalet 2010 och hela första halvåret 2010.

INGÅR SKANDIA MÄKLAR NA.

Banken har en stabil intjäning och intäkterna ökade med 2 procent till
2 010 miljoner kronor. Räntenettot ökade med 1 procent och provisionsnettot ökade med 2 procent jämfört med samma period föregående år.

UTÖVER BANKAKT IVIT ET ER H AR DANSKE

Kostnaderna minskade med 6 procent jämfört med föregående år.

INST IT UTIONAL BANKING . DESSUTOM

BANK FÖLJANDE AFFÄRSOMRÅDEN I
SVERIG E: DANSKE MARKET S, DANSKE

Resultatet före kreditförluster ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet efter kreditförluster blev 876 miljoner kronor.

C APITAL, DANICA PENSION OCH DANSKE

Trenden med avtagande kreditförluster har fortsatt.

INVEST.

SAMTLIGA SIFFROR I RAPPORTEN AVSER
ENDAST BANKAKT IVIT ET ER SVERIGE.

Jämfört med samma period föregående år har inlåningen ökat väsentligt,
samtidigt har utlåningen minskat, dock har utlåningen ökat med drygt 2,6
miljarder under andra kvartalet i år.

DANSKE BANK ÄR DEN F EMT E STÖRST A
BANKEN I SVERIG E OCH EN DEL AV
DANSKE BANK -KONC ERNEN SOM ÄR EN
AV DE LED ANDE FINANSIELLA INSTITUT EN

BANKAKTIVITETER SVERIGE

I NORDEN.
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Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett nätverk av provinsbanker med
egna lokala namn och som tillsammans har cirka 50 kontor och regionala Finanscenter. Mer än två tredjedelar av intäkterna kommer från företagskunder och en
tredjedel kommer från privatkunder. Vår affärsmodell är att kombinera vårt lokala
engagemang med den internationella finanskoncernens resurser. Genom att utnyt tja koncernens plattform för administration och processer skapar vi utrymme för
att ta tillvara de bästa idéerna och utmana marknaden med kraften att tänka nytt.

Första halvåret 2010
Första halvåret har präglats av en långsam och osäker återhämtning mot
ett successivt allt bättre affärsklimat. Skuldkrisen i framför allt Sydeuropa
har skapat osäkerhet på de finansiella marknaderna och ökat volatiliteten
på världens börser. För bankerna är det fortsatt fokus på kreditrisker och
kreditkvalitet.
Resultat för första halvåret 2010
Jämfört med samma period föregående år har första halvåret 2010 utvecklats bättre. Intäkterna ökade med 2 procent till 2 010 miljoner kronor. Nettoränteintäkterna ökade med 1 procent och provisionsnettot ökade med 2
procent. Resultatet före reserveringar för kreditförluster uppgick till 999
miljoner kronor jämfört med 903 miljoner kronor för samma period föregående år. Efter reserveringar för kreditförluster uppgick vinsten till
876 miljoner kronor.

Ökade inlåningsvolymer
Jämfört med första halvåret 2009 ökade inlåningen med 11 procent. Det
är ett resultat av attraktiva villkor i kombination med att vi har ett konkurrenskraftigt fullserviceerbjudande. Utlåningen minskade med 7 procent,
bland annat beroende på ett minskat lånebehov från våra kunder då kapitalmarknaderna återigen fungerar normalt.
Under andra kvartalet 2010 har utlåningen ökat med drygt 2,6 miljarder
kronor, främst till företags- och bolånekunder.
Fortsatt fokus på att reducera kostnaderna
Kostnaderna minskade med 6 procent. Minskningen är främst hänförbar till
IT-kostnader, marknadsföring, och lokaler samt positiva valutakurseffekter
på internt köpta tjänster Från början av 2009 pågår ett program med syfte
att skapa en mer rationell och effektiv organisation.
Kreditförluster
Jämfört med första halvåret 2009 har kreditförlusterna avtagit och uppgick till 123 miljoner kronor. Under andra kvartalet visade netto en mindre
återvinning. Med hänsyn till den fortsatta lågkonjunkturen är risken för fortsatta kreditförluster dock högre än under normala konjunkturbetingelser.
Marknadsandelar
Jämfört med första halvåret 2009 ökade vår andel av inlåningsmarknaden
till 5,4 procent från 5,1 procent och vår andel av utlåningsmarknaden
minskade till 5,7 procent från 6,4 procent.
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Bankrörelsen i Sverige
Under första halvåret har vi tagit in många nya bra företagskunder. Vi har
också ökat korsförsäljning och breddat relationen med kunderna – speciellt
inom privatmarknad, inte minst genom ökad försäljning av pensionslösningar och placeringar.
Vår satsning på den svenska marknaden innebär att banken har sammanlagt mer än 50 kontor och Finanscenter där vi erbjuder kvalificerad rådgi vning och specialistkompetens. För stora svenska företag och institutioner
erbjuder Danske Bank dessutom skräddarsydda lösningar från vår enhet
Corporate & Institutional Banking.
Som utmanare satsar vi på kompetens, tillgänglighet och engagemang
utöver det vanliga för kunderna. Under första halvåret har vi fortsatt att
investera i vårt erbjudande genom att skapa större enheter med fler
specialister och utökad service.
.
SkandiaMäklarna inom Danske Bank Sverige
SkandiaMäklarna, som förvärvades av banken 2005, är ett av Sveriges
största fastighetsmäklarföretag med drygt 400 medarbetare på 70 franchise-kontor.
Första halvåret har utvecklats väl med ett stort antal mäklade objekt och
god omsättning på marknaden. SkandiaMäklarna växer på alla marknader
men satsar särskilt på storstadsmarknaderna kring Stockholm, Göteborg
och Malmö. Under våren har också en särskild satsning gjorts på Stoc kholms skärgård med ett samlat erbjudande.

Övriga verksamheter i Sverige
Utöver bankaktiviteter har Danske Bank följande affärsområden i Sverige:
Danske Markets, Danske Capital, Danske Invest samt Danica Pension. Dessa enheters resultat redovisas i koncernens halvårsrapport per affärsområde.
Danske Markets störst i Sverige
Inom ränte-, valuta och derivathandeln har Danske Markets befäst och i
vissa fall förbättrat sin position. I de senaste branschundersökningarna
som genomförts av Prospera har Danske Markets rankats mycket högt av
kunderna.
Inom ränte- och obligationshandel i stats- och bostadsobligationer, räntederivat samt företagsobligationshandel rankas Danske Markets som nummer ett. Vad gäller valutahandel har Danske Markets förbättrat sin position
och är generellt rankad näst högst samt är rankad som nummer ett avseende valutahandel via elektroniska plattformar.
Lönsamheten har utvecklats mycket väl under första halvåret under rådande marknadsförutsättningar.

.
DANSKE BANK I SVERIGE BESTÅR AV SEXTON PROVINSBANKER MED GEMENSAMMA
SPECIALISTENHETER OCH ADMINISTRATIVA ENHETER.
PROVINSBANKERNA ÄR BOHUSBANKEN, GÄVLEBORGS PROVINSBANK, HALLANDS PROVINSBANK,
JÄMTLANDS PROVINSBANK, NÄRKES PROVINSBANK, SKARABORGS PROVINSBANK, SKÅNES
PROVINSBANK, SMÅLANDSBANKEN, SUNDSVALLSBANKEN, SÖRMLANDS PROVINSBANK,
UPPLANDSBANKEN, VÄRMLANDS PROVINSBANK, VÄSTMANLANDS PROVINSBANK,
VÄSTERBOTTENS PROVINSBANK., ÄLVSBORGS PROVINSBANK SAMT ÖSTGÖTA ENSKILDA BANK.

Danske Markets är återförsäljare till samtliga emittenter med benchmarksystem i Sverige, market maker i derivatprodukter samtidigt som Danske
Markets agerar som primary dealer och primär penningpolitisk motpart till
Sveriges Riksbank.
Danske Capital och Danske Invest
Under andra kvartalet har Danske Capital utnämnts till Nordens bästa
kapitalförvaltare av Reuters och uppdragsförvaltningen för institutionella
kunder har fortsatt utvecklas väl. Fondförvaltningen i koncernen fortsätter
att stärka sin position och är Nordens näst största förvaltare med en
marknadsandel på ca 10 procent. Satsningen på att stärka positioneringen
på marknaden fortgår och bolagets fond-i-fondlösningar har uppmärksammats av Privata Affärer för bästa prestation och som mest prisvärda alte rnativ.
Danica Pension
Danica Pensions goda utveckling fortsatte under hela första halvåret 2010
både vad gäller resultat, produkter och marknadsposition där Danica Pension är det enda bankanknutna fondförsäkringsbolag som är valbart för
tjänstepension både inom SAF-LO och ITP.
Danica har utvecklat mycket kostnadseffektiva lösningar för starka samarbeten med ett stort antal finansiella institut och pensionsrådgivningsför etag. Bolaget har fått utmärkelser för branschens bästa information på
Internet och Privata Affärer har uppmärksammat Danica för det bästa
integrerade erbjudandet i branschen.
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Avslutande VD-kommentar
Första halvåret har utvecklats mycket väl. Vi ser att våra befintliga kunder i
ökad utsträckning nyttjar bankens hela utbud, att vi har ett bra inflöde av
nya företagskunder och att vi har en ökad effektivitet i organisationen. Vi
har anledning att vara nöjda och på en stabil grund kommer vi att fortsätta
att utmana bankmarknaden.
Stresstest av banksektorn inom EU
Danske Bank var en av de 91 europeiska banker som nyligen medverkat i
de stresstester som genomförts av The Comittee of European Banking
Supervisors (CEBS). I det mest allvarliga scenariot hade Danske
Bankkoncernen mer än 40 Miljarder DKK över det minimibelopp som
stipulerades av CEBS. Med det resultatet placerade sig Danske Bank bland
de 25 procent bästa bankerna i testet, vilket bekräftar koncernens
betydande finansiella styrka.
Mer detaljer kring resultatet av stresstestet finns att läsa på
www.danskebank.com/ir

