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Capinordic Bank har fået tilladelse til drift af filial i Sverige 
 
 
Resume 
Capinordic Bank har modtaget godkendelse fra det danske finanstilsyn til lancering af 
filial i Sverige. Godkendelsen skal registreres af den svenske finansinspektion, hvilket vil 
ske inden for to måneder. Capinordic Bank kan herefter lancere en filial i Sverige.  
 
Capinordic Bank forventer at lancere filialen med hovedsæde i Stockholm så snart 
registreringen foreligger. 
 
Filialen vil indledningsvist fokusere på indlån og opsparingsprodukter til et bredt segment 
svarende til Capinordics eksisterende kundegrupper i Sverige. Capinordic har i dag over 
200.000 kundeaftaler i Sverige og har det seneste år haft en gennemsnitlig nettotilgang 
på ca. 4.000 kundeaftaler pr. måned. 
 
 
En filial til Capinordic Bank – forretningspotentialet 
Det er Capinordics målsætning inden 2012 at være en synlig finansiel rådgiver, udbyder 
og forvalter af opsparings- og investeringsprodukter hos et bredt segment af 
skandinaviske kunder. 
 
Med lanceringen af bankfilialen i Sverige er Capinordic et strategisk skridt nærmere 
realiseringen af målsætningen. Bankfilialen skaber mulighed for et betydeligt mer- og 
krydssalg til Koncernens eksisterende kunder i Sverige. Ligesom den gør det muligt for 
Capinordic at henvende sig bredt med en mere omfattende produktpalet i Sverige.  
 
Filialen vil indledningsvist fokusere på indlån og opsparingsprodukter til et bredt segment 
svarende til Capinordics eksisterende kundegruppe i Sverige. 
 
 
Videreførelse af succesfuldt forretningskoncept 
Capinordic har i dag et meget succesfuldt forretningskoncept med over 200.000 
kundeaftaler i Sverige. Capinordic har det seneste år haft en gennemsnitlig nettotilgang 
på ca. 4.000 kundeaftaler om måneden.  
 
Capinordics betydelige ekspertiser indenfor salg og markedsføring til Koncernens 
eksisterende kundegruppe i Sverige skal bruges i filialens fremtidige kontinuerlige salgs- 
og markedsføringskampagner.  
 
 
Lancering inden for to måneder 
Capinordic Bank har modtaget godkendelse fra det danske finanstilsyn til lancering af 
filial i Sverige. Denne godkendelse skal registreres/notificeres af den svenske 
finansinspektion, hvilket skal ske inden for en to måneders periode. Capinordic Bank kan 
herefter lancere en filial i Sverige.  
 
Capinordic Bank forventer at lancere filialen med hovedsæde i Stockholm så snart 
Finansinspektionen har registreret godkendelsen.  
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Filialen vil have en opstartsperiode, men forventes fra 2009 at bidrage positivt til 
indtjeningen. Capinordic fastholder Koncernens meddelte forventninger for indeværende 
regnskabsår.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lasse Lindblad 
Administrerende direktør 
 
 
Citat Lasse Lindblad, administrerende direktør Capinordic A/S: 
”Filialen er en væsentlig strategisk brik – den muliggør udnyttelsen af Koncernens 
synergier så vi for alvor kan eskalere vores kryds- og mersalgspotentiale gennem 
udnyttelse af vores utroligt stærke distribution i Sverige.  
 
Capinordic har i dag over 200.000 kundeaftaler i Sverige og en gennemsnitlig 
nettotilgang på ca. 4.000 kundeaftaler om måneden – kunder, der efterspørger 
bankprodukter – hvilket vi nu kan tilbyde dem. 
 
Med den nye filial er Capinordic virkelig på vej mod realiseringen af vores målsætning for 
2012.” 
 
 
 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
Administrerende direktør Lasse Lindblad 
+45 8816 3000, 
+45 4094 0708, 
info@capinordic.com 


