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Bank- och finanssektorn är i stark förändring. Den röda 
tråden är införandet av större riskkontroll med hjälp av 
olika verktyg. Mot bakgrund av en del skeenden i 
branschen som har uppmärksammats på senare tid ses 
detta av många som en sund reaktion.

samtidigt Blir det, paradoxalt nog, i skenet av den 
pågående omställningen extra tydligt att gamla sanningar 
fortfarande gäller. Mest uppenbart är att en bank som ska 
överleva och ha en stark position på marknaden måste 
vägledas av kundnytta. Att tjäna pengar på pengar är  
i sig ingen hållbar affärsidé. Det handlar om att leverera 
lösningar som ger resultat på lång sikt.

kundens framgång är vår belöning, inte bara för att 
den gör att vårt arbete känns tillfredsställande, utan för 
att den är basen för vår egen affärsmässiga framgång.

Värdet aV en Banks insatser skapas av varje enskild 
medarbetare. Det är relationerna mellan individer som 
avgör vilket slutresultatet blir. Våra kunder ska mötas av 
dialog och förståelse för sina behov. Om vi som bank 
åtnjuter marknadens förtroende beror det till stor del på den 
enskilde medarbetarens engagemang i kundens utmaningar.

min erfarenhet efter många år i branschen är att 
ingen någonsin älskar sin bank. Däremot kan banken, 
genom att skapa kundnytta, bli respekterad. Vi på RBS  
i Norden upprepar gärna ofta att vi uppskattar den 
respekt och det förtroende vi får från en rad av de  
mest framstående företagen på vår marknad.

Gamla sanningar gäller än
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teliasonera har giVit ut sin 
första obligation någonsin  
i brittiska pund. I december 
valde företaget att utnyttja det 
fördelaktiga läget på markna-
den och ställde ut en 30-åring 
på 400 miljoner pund.

Intresset bland investe-
rarna var mycket stort och 
emissionen övertecknades  
4,8 gånger. Räntan sattes till 
4,375 procent, en av de lägsta 
nivåerna någonsin för en 
30-årig obligation, och 
utgjorde en stark debut på 

Sterlingmarknaden. Denna 
marknad kännetecknas av 
längre löptider än andra 
obligationsmarknader.

Transaktionen innebär att 
TeliaSoneras fortsätter att 
enligt sin långsiktiga finansie-
ringsstrategi fokusera på 
längre duration samt ökad 
diversifiering. Denna emission 
kompletterar därmed 
obligationslån med kortare 
löptid.

RBS agerade joint bookrun-
ner i affären.

kommuninVest, som sköter 
finansieringen åt en stor 
majoritet av kommuner och 
landsting i Sverige, har gjort 
ett storslaget inträde på 
amerikanska marknaden för 
obligationer i US-dollar.

Efter omfattande förbere-
delser, bland annat anpass-
ningar av lånedokumentatio-
nen samt införsäljningsresor, 
roadshows, i USA, Asien, 
Europa och Mellanöstern, 
genomfördes i oktober en av 
de största så kallade SSA-
emissionerna under 2012. SSA 
är beteckningen för stater, 
överstatliga myndigheter och 
offentliga institutioner.

Beloppet kunde utökas från 
1 till 1,75 miljarder dollar, utan 

400 miljoner pund till TeliaSonera

Miljard i dollar för Kommuninvest

Release

att göra 
avkall på 
målpris-
nivån. 
Flera 
central-
banker 
fanns 
bland 
köparna 
och 27 procent av investe-
rarna kom från USA.

– Det stora amerikanska 
deltagandet var en av emissio-
nens största framgångar. Vi är 
mycket nöjda med att nu ha  
en investerarbas som är spridd 
över samtliga kontinenter, 
säger Anders Gånge, Kom-
muninvests chef för upplåning 
och placeringar.
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Anders Gånge,  
Kommuninvests chef.

Flexiblare med 
konvertibel valuta 
Att göra affärer med Kina är 
svårt men inte alls omöjligt. 
Avregleringen av valutan är  
i full gång. redan till 2015  
förväntas renminbin vara  
helt konvertibel.

A vregleringen i Kina går 
snabbt. Det finns mycket 
att vinna för företag som 
följer med i utvecklingen, 

säger Lee Lee Bernold, som är speciali-
serad på de asiatiska marknaderna  
och sedan i höstas stationerad på  
RBS i Zürich.

Text: Anneli Kamlin   Foto: Håkan Lindgren

Framför allt handlar det om att den 
kinesiskan valutan renminbi internatio-
naliseras.

– så sent som för fyra år sedan var det 
nästan omöjligt för utländska företag 
att genomföra transaktioner med eller i 
Kina utan att gå vägen över valutor som 

Möjligheterna i Kina blir bara fler, menar  
Lee Lee Bernold, Asienexpert på RBS.

››
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Landsting gör avslut
genom en affär med åtta fastigheter  
är cirkeln sluten för Landstinget  
i dalarna och fokus ligger åter på  
kärnverksamheten.
   
– rentinglösningen har hjälpt oss genom en 
omställning. Ända sedan vi ingick avtalet 
2002 har siktet varit inställt på att såväl 
ägande som ansvar för förvaltningen skul-
le övergå på en annan part än landstinget. 
Nu är vi i mål, säger Martin Bergdahl, 
tidigare fastighetschef för Landstinget  
i Dalarna, nu rådgivare till landstinget.

Bakgrunden till den nu aktuella 
affären är den så kallade Ädelreformen 
på 90-talet, som innebar att ansvaret för 
äldreomsorgen övergick från landstingen 
till kommunerna. Landstinget Dalarna 
började då söka nya ägare till fastigheter 
i vilka kommunerna fått ansvaret för att 
bedriva verksamheten. I första hand 

kontaktades de kommuner som hade 
tagit vid,men de kunde då inte överta 
även fastigheterna.

Lösningen blev att Nordisk Renting, 
genom dotterbolaget Svenskt Fastighets-
kapital, köpte fastigheterna, för att sedan 
hyra ut dem till Landstinget Dalarna. 
Samarbetet omfattade från början 18 
vårdanläggningar i 15 kommuner.

landstinget och Svenskt Fastighetskapital 
har sedan gemensamt arbetat för att både 
ägandet och förvaltningen av fastighe-
terna kunde avlastas landstinget. Delar av 
beståndet har successivt överförts till nya 
rentingaffärer mellan Svenskt Fastighets-
kapital och respektive kommun, och nu 
har parterna i samverkan avyttrat de åtta 
återstående fastigheterna.

Detta innebär att Svenskt Fastighets-
kapital sålt fastigheterna till Lönnbacken 

Text: Anneli Kamlin

Totalt har 18 vårdfastigheter bytt ägare.

Fastigheter AB, ägt av Alecta, Svenska 
Kyrkans Pensionsfond och IA Pension.

– Affären ger både landstinget och  
oss ett bra avslut på en samverkan som 
fungerat i tio år. Såväl landstinget som 
kommuner blir kvar som hyresgäster. 
Detta är ett fall där jag tror att samtliga 
parter är nöjda, säger Lennart Ingefeldt 
på RBS Nordisk Renting. ✕
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dollar eller euro. Nu finns det en rad 
möjligheter, och de blir fler hela tiden.

Lee Lee Bernold konstaterar att 
detta medför större flexibilitet.

– inte minst kan företagen själva få 
bättre kontroll över sin cash manage-
ment, vilket många eftersträvar. Det 
kan också ge kostnadsbesparingar i 
form av rabatter.

Rekryteringen av Lee Lee Bernold är 
en del av RBS satsning på att utveckla 
sin roll som stark partner i satsningar 
på Kina och i övriga Asien.

rBs erBjuder nu bland annat rådgivning 
när det gäller fakturering i lokal valuta, 
betalningar över gränserna, finansie-
ring i renminbi samt hanteringen av 
investeringar och överföringar av över-
skott som uppstår i Kina till moderbo-
lag utanför landet.

– Vi kan redan se att nordiska kunder  

”Regelverket är under 
utveckling, vilket också 
innebär att det kan bli 
lättare att göra  
affärer i Kina” 

– Förhållandena i Kina är sälla otvetydiga, 
säger Janet Ming vid RBS China Desk.

är väldigt intresserade av att förstå och 
kunna dra fördel av utvecklingen i 
Kina, säger Lee Lee Bernold.

I Norden har RBS kunder tillgång till 
bankens Kina-expertis via de kundan-
svariga i Stockholm.

– Vi är glada över att vår internationella 
organisation omfattar framstående ex-
perter som ständigt är uppdaterade på 
utvecklingen, säger Charlotta Damberg, 
Transaction Services Origination på 
RBS i Stockholm.

Även om utvecklingen har gått 
snabbt är renminbin fortfarande en 
ytterst liten valuta internationellt sett. 
Det finns en stor obalans mellan Kinas 
ekonomiska tillväxt och användandet 
av landets valuta, vilket är bakgrunden 
till att de styrande i Kina satt fart på 
avregleringarna.

– företag som Börjar använda renmin-
bin i större utsträckning sänker valuta-
riskerna, ökar transparensen i affärerna 
och förkortar betalningscyklerna, säger 
Janet Ming, chef för RBS nyinrättade så 
kallade China Desk i London, som blir 
ett nytt nav för kinakompetensen inom 
RBS.

– Det finns en rad olika möjligheter att 
välja bland, beroende på företagets egen 

situation. Förutsättningarna ändras 
löpande, så det är en del av vårt uppdrag 
att bevaka förändringarna. Mycket händer 
nu, och redan 2015 förväntas renminbin 
vara helt konvertibel.

Förhållandena i Kina är sällan 
otvetydiga.

– regelVerket är under utveckling, vilket 
också innebär att det kan bli lättare 
att göra affärer i Kina. Det är nu svårt, 
men absolut inte omöjligt. Därför är det 
viktigt att ha en bankpartner som kan 
marknaden väl, säger Janet Ming. ✕

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Chengdu
Chongqing

RBS har funnits på plats i Kina i mer än hundra  
år och är en av de största utländska bankerna  
i landet. Banken har fem fullservicekontor i  
städerna Shanghai, Beijing, Shenzhen, Chengdu 
och Chongqing, samt tre filialer i Guangzhou, 
Tianjin och Wuhan.

I Europa finns en nyinrättad så kallad China 
Desk i London samt Kina-specialister i bland 
annat Amsterdam och Zürich. Nordiska kunder 
har tillgång till samtlig expertis via sina lokala  
RBS-kontor.

RBS i Kina
fAKtA

guangzhou

Wuhan

Tianjin

›› Millicom utvecklar
ett svenskt obligationslån som swappas 
till dollar banar väg för Millicom och  
mobilt internet i Latinamerika och Afrika.

moBiloperatören millicom fortsätter att 
expandera och bryta ny mark.

Under det starka lokala varumärket 
Tigo erbjuder Millicom, som ingår  
i Kinneviksgruppen, användarvänliga 
och lättillgängliga mobiltjänster, baserade 
på kontantkortslösningar. Produktmixen 
utvecklas, med internet i mobilen för 
utvecklingsmarknader som ett högintres-
sant område.

– Vi har gjort prisvärd mobiltelefoni 
tillgänglig. Nu går vi vidare och 
utvecklar e-handel och andra mobila 
tjänster. Vi ser en potential för det här 
segmentet liknande den som fanns för 

mobiltelefoni för tio år sedan. Utveck-
lingen drivs på av våra lösning Mobile 
Financial Services, eftersom 85 procent 
av våra kunder saknar bankkontakt, 
säger Pierre-Yves Bredel, Group 
Treasurer för Millicom.

Nyligen förvärvades delar av Rocket 
Internet, ett företag som startar och 
utvecklar e-handelsbolag och andra 
konsumentinriktade onlinebolag.

Text: Anneli Kamlin    Foto: Håkan Lindgren

Tigo är Millicoms varumärke 
och mycket starkt lokalt.

Transaktionen relaterar till att 
Millicom köper 20 procent av Rocket 
Internets verksamhet i Latinamerika och 
Afrika för 85 miljoner euro. En serie optio-
ner gör det möjligt att utöka innehavet.

För att finansiera affären har Millicom 
valt att dra nytta av förmånliga villkor på 
den svenska obligationsmarknaden och 
där låna upp 2 miljarder kronor, varav 
730 miljoner går till förvärvet och resten 
stärker balansräkningen.

– Den valuta vi i första hand arbetar 
med är dock US-dollar. Därför behövde 
vi hitta en attraktiv swaplösning, säger 
Pierre-Yves Bredel.

RBS valdes som partner.
– Vi har sedan länge ett nära 

samarbete med RBS och vänder oss 
med förtroende till dem. ✕
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inom psykologin finns begreppet 
bekräftelsebias. Vi är mer benägna att 
ta till oss information som bekräftar 
uppfattningar vi redan har.

Jag har på senare tid noterat en 
utbredd uppfattning om att läget för 
EMU är ljusare nu än för ett år sedan. 

Eftersom policymakare baserar sina 
beslut på föreställningar om vad som 
ger goda respektive dåliga resultat är 
det förstås avgörande hur de uppfattar 
den politisk-ekonomiska utvecklingen.

Men ser det bättre ut i EMU nu? 
Tyvärr krävs det ett tämligen fragmen-

tariskt seende för att komma fram till att 
EMU utvecklas i positiv riktning.

Det är sant att Bundesspreaden, 
ränteskillnaden mellan statsobligationer 
från Sydeuropeiska länder och Tyskland, 
har krympt markant, vilket kan tolkas 
som att den finansiella oron har 
dämpats genom ingripande av ECB. 

Men är det samma sak som att EMU 
har utvecklats positivt? Är det inte mer 
rimligt att se framgång som medbor-
garna välfärd, ekonomiska och politisk-
institutionella trygghet?

I så fall kan man dessvärre konstatera 
att arbetslösheten inom EMU är 
rekordhög. Industriproduktioner har fallit 
med 4 procent och detaljhandelsförsälj-
ningen är knappt 3 procent lägre. 
Separatiströrelsen i Katalonien innehar 
numera regeringsmakten i regionen och  
i Grekland är ett nynazistiskt parti landets 
tredje största i opinionsmätningarna.

Men Bundspreaden har minskat. 
Det går bra nu. ✕

Vi ser det vi vill se

Ref lektioner
Pär Magnusson  
Chefsekonom, RBS Norden
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inom loppet av en månad sent i höstas gav alla de svenska 
storbankerna ut obligationer med hjälp av rBS. Samtliga  
togs emot mycket väl av investerarna i pund och euro.

D e nordiska 
storban-
kerna har 
på senare 

tid stärkt sin ställning 
på kapitalmarknaderna, 
dit de vänder sig för sin 
löpande upplåning.

– Deras anseende är mycket 
gott. En förklaring ligger i den 
övergripande ekonomiska 
situationen, där det nu inte 
längre i första hand är bankerna 
som har finansiella problem, utan 
hela nationer. De nordiska 
bankerna har dessutom en 
särskilt bra kapitalbas och har 
förberett sig väl för införandet av 
de nya regelverken, säger Markus 
Jennemyr, Head of Financial 
Institutions på RBS i Norden.

Nordea, SEB, Svenska Handels-
banken och Swedbank genomförde 
alla framgångsrika transaktioner 
tillsammans med RBS under en 
fyraveckorsperiod i höstas. I samtliga 
fall gällde det förfinansieringar som 
skedde på grund av gynnsamma 
marknadsförutsättningar.

alla de fyra obligationerna mötte ett 
mycket stort intresse från investerarna 
och fick en attraktiv prissättning.

Samtliga var icke säkerställda 
obligationer, så kallade senior unse-
cured bonds. Till skillnad från säker-

ställda obligationer, covered bonds, har 
dessa inte en direkt säkerhet i låntagar-
nas egen utlåningsportfölj av till 
exempel bostadslån.

– Det var viktigt för oss att upplägget 
skulle gälla ett icke säkerställt lån. Vi kan 

inte låna upp för stora 
volymer på obligations-
marknaden mot säkerheter. 
Där finns såväl legala krav 
som affärsmässiga 
överväganden att ta hänsyn 

till, säger Bengt Edholm, treasurychef på 
Svenska Handelsbanken.

Handelsbankens emission gällde  
300 miljoner pund med tio års löptid.

Vi växer snabbt i Storbritannien och 
öppnar ett nytt bankkontor var tionde 

dag, vilket gör att vi har ett genuint 
intresse av pund. Expansionen gör 
också att vi strävar efter att synas på 
upplåningssidan i pund, där det är 
viktigt att samarbeta med en bank som 
har bra täckning mot just dessa 
investerare, säger Bengt Edholm.

Generellt sett brukar den främsta 
utmaningen på pundmarknaden vara 
att priserna ligger högt. Investerarna  
är relativt få.

– Ofta är det billigare för oss att låna 

Text: Anneli Kamlin   Illustration: Tobias Flygar upp i euro eller dollar och växla till 
pund. I det här fallet var dock villkoren 
attraktiva, i synnerhet med tanke på  
att det var en icke säkerställd obliga-
tion. Säkerställda obligationer ger  
vi med fördel ut i Sverige, säger  
Bengt Edholm.

Även två av de övriga obligationslå-
nen togs upp i pund. Det gällde 

Nordeas sjuåring på 500 miljoner 
pund, även den en senior 

unsecured bond, samt 
Swedbanks treåring på  
250 miljoner pund. De tre 
pundobligationerna köptes  
av naturliga skäl främst av 
brittiska aktörer.

Större geografisk sprid-
ning gällde för SEB:s 
obligation på 1 miljard euro.

– efter en tid av mycket positiv 
marknadsutveckling valde  
vi, trots god likviditet, att för-
finansiera oss genom en senior 
unsecured bond, som hade en 
historiskt låg kostnad jämfört 
med säkerställd upplåning. 

Med en 7-årig emission fick 
vi även en längre referenspunkt 

på vår seniora upplåning i euro, 
säger John Arne Wang, Head of 
Treasury Management på SEB, 
som för sin långsiktiga finansiering 
i första hand använder säkerställda 
obligationsupplåning på den svenska 

marknaden.

– Vid rätt tillfällen kompletteras den 
med senior upplåning. Där är euro vår 
primära källa, och det är strategiskt 
viktigt att ha en så likvid benchmark-
kurva som möjligt.

Från RBS sida uppskattar man 
samarbetet med bankerna mycket.

– De är viktiga kunder för oss. På 
senare tid har vi byggt upp ett nytt 
team för bankfinansiering och är väl 
etablerade på marknaderna för euro 
och pund. Under 2013 är vi fokuserade 
på att även bli en mer aktiv aktör när 
det gäller dollar och schweizerfranc, 
säger Markus Jennemyr. ✕

”Det var viktigt för oss att upp-
lägget skulle gälla ett icke  
säkerställt lån.” 

Succé för nordiska
bankobligationer



S om ansvarig för RBS kontor 
i Oslo riktar Sverre Sivert-
sen sina blickar österut. Mot 
Asien. 

– Vårt uppdrag är att hjälpa våra 
kunder att konkurrera på den globala 
marknaden. Därför har vi tungt fokus 
på Asien, där merparten av kunderna 
har växande affärer, förklarar han. 

Även om gas, olja och kraftproduk-
tion är basen i Norges starka ekonomi, 
är det enligt Sverre Sivertsen inom 
intilliggande branscher, till exempel 
oljeservice, som utvecklingen nu sker 
snabbast.

– många företag har växt upp som leveran-
törer till den norska basindustrin, men 
har mer och mer sökt sig ut på en global 
marknad, och där behöver de vår hjälp. 

Intresset för Asien beror inte bara på 
den växande inhemska marknaden i de 

Han lever upp till bilden av den skidande norrmannen, 
men Sverre Sivertsen har också i högsta grad blicken 
riktad ut i världen.

asiatiska länderna. Norges unikt starka 
ekonomi gör också att norska företag – 
kanske i ännu högre grad än i andra 
västländer – lägger sin produktion 
utomlands och då främst i Asien.

RBS kunder vid kontoret i Oslo är de 
största norska företagen. Viss adminis-
trativ backup ges från Stockholm och 

till London vänder sig Sivertsen och 
hans medarbetare, när de behöver 
konsultera expertis om valutor, cash 
management, obligationer eller andra 
av RBS produkter. 

– På ett lokalkontor som vårt är vi 
generalister som kan lite av varje om 
mycket. Vår styrka är den lokala 
kännedomen och nätverket, liksom  
att vi är snabba och flexibla.

ändå är det viktigt med internationell 
erfarenhet. Sverre Sivertsen, som själv 
har arbetat inom internationell banking 
i 20 år, är bekymrad över att allt för få 
unga norrmän söker sig utomlands för 
att jobba:

– Utlandserfarenhet är viktig, både 
för den personliga utvecklingen och  
för karriären, att vidga sina vyer och 
knyta kontakter. 

Vad har drivit Sverre Sivertsen själv  
i karriären?

– Jag är en tävlingsmänniska. Jag 
hatar att förlora. Det finns ett tiotal 
banker av RBS kaliber i världen. Vi kan 
inte alltid ligga på första plats, men vi 
får absolut inte ligga på plats tio…

han är öVertygad om att 2013 blir  
ett framgångsrikt år för RBS.

– Bankvärlden befinner sig rent 
generellt i kris. Men vi på RBS kan vara 
glada att vi var bland de första banker 
som krisade. Det betyder att vi tog tag  
i problemen tidigt och att vi nu står  
väl rustade. ✕

Lokal generalist stöttar
norska kunder globalt

Medarbetarporträtt: Sverre Sivertsen

The Royal Bank of Scotland
Box 5324 
102 47 Stockholm

född:   
I Trondheim. 

Bästa fritiden: Aktiviteter ute  
i naturen eller resor, gärna till Syd-
frankrike.

Här går jag på tur: Tar T-banan till 
Holmenkollen tillsammans med sam-
bon och åker skidor hela vägen hem.

när jag inte går på tur: Jagar ripa eller 
fiskar. Är tillsammans med familj och 
vänner, gärna över en god måltid.

Hemlig talang: Lagar en fantastisk  
sås till ripan.

Bästa överraskningen från sambon: 
Barnvakt och bord på stans mysigaste 
restaurang.
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