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Elledningar är säkrast under jord.

Vi är här för att stanna
var en viktig dag för RBS. Då presenterade
vår koncernchef Ross McEwan bankens reviderade strategiska inriktning.
Mer behöver hända för att RBS ska stärka sin konkurrenskraft på sikt och för att den brittiska staten ska kunna
minska sitt ägande från nuvarande 80 procent.
Efter offentliggörandet av strategin står det än mer
klart att ledstjärnorna på vägen framåt är kundfokus,
enkelhet och kostnadsmedvetenhet. Komplexa strukturer
ska undvikas och så många medarbetare som möjligt ska
arbeta i en direkt kundstöttande roll.
Från nordiskt håll uppskattar vi att kundgruppen
storföretag och finansiella institutioner får ett tydligt fokus
i den nya strategin. Det är där vi har våra samarbeten. Vår
kundbas är stark, vilket också avspeglas i att verksamheten i
Norden hör till de relativt sett mest framgångsrika inom RBS.
Vi gläds också över att våra nordiska kunder även i
fortsättningen kommer att kunna ha tillgång till bankens
internationella nätverk, som kommer att vara fortsatt
viktigt.
Sju divisioner blir tre affärsområden: Personal &
Business Banking, Commercial & Private Banking respektive Corporate & Institutional Banking. Sju separata staber
blir en gemensam för de nya affärsområdena. Förändringarna blir således störst inom RBS-organisationen i
Storbritannien.
RBS är i Norden för att stanna och vi fortsätter att stötta
de stora företagen och finansiella institutionerna i deras
värv såväl på hemmaplan som ute i världen.
Den 27 februari

Reinhold Geijer
Head of RBS
Nordic Region
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Stark i stormen

Scania väljer FRN.

Scania ger ut obligationslån
Lastbils- och busstillverkaren
Scania har givit ut ett
obligationslån, en så kallad
floating rate note, på 300
miljoner euro. Löptiden är på
21 månader, fram till november
2015, en löptid som passar bra
in på företagets underliggande
behov. Efterfrågan var stor,
särskilt från europeiska

investerare. Räntan sattes till
3 månaders Euribor + 27 basis
points.
Scania har verksamhet
i över 100 länder. Under 2013
levererade företaget över
80 000 fordon, vilket innebär
en ökning med nästan
20 procent jämfört med
året dessförinnan.

Väder och vind ska inte få hota en säker strömförsörjning. Ett banbrytande
upplägg har lagt den finansiella grunden för ett modernare elnät i Finland.
Stabila intäkter möjliggör en värdepapperisering
som är helt ny i Norden.
Text: Anneli Kamlin Foto: Katri Lehtola, Peo Olsson
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Term Loan B för olja och gas

Återfinansiering för PGS.
Det norska företaget Petroleum Geo-Services, som arbetar
med att kartlägga fyndigheter
av olja och naturgas har förnyat ett så kallat Term Loan B
med RBS som bookrunner.
Transaktionstypen Term
Loan B utgör ett alternativ för
företag som är kandidater för
att ge ut high-yield obligationer. Genom att Term Loan B
har inslag av ett vanligt
banklån kan prissättningen
vara fördelaktig i förhållande
till obligationer.

PGS tecknade år 2007
ett Term Loan B, ursprungligen
på 600 miljoner US-dollar,
med en löptid till 2015. Lånet
betalades i början av 2014 ned
till 470,5 miljoner dollar.
Nu har det ersatts av ett
nytt upplägg för 400 miljoner
dollar fram till 2021. Den rörliga
räntan ändrades till LIBOR
(dock lägst 0.75 procent)
+ 250 baspunkter. Beloppet
sänktes genom en återbetalning
med likvida medel.

När stormen Eino drog in över Finland i

höstas var som mest 200 000 hushåll
utan ström. Träden bröts som tändstickor över de luftburna elledningarna.
Så sårbart får ett samhälle som är
beroende av informationsteknologi

inte vara, menar eldistributions- och
fjärrvärmeföretaget Elenia. Stormar
och snöfall innebär för stora risker.
– Vi vill göra eldistributionen mer
driftssäker för våra kunder. Därför
investerar vi nu stort i att flytta nätet

under markytan, sager Aapo Nikunen,
CFO på Elenia.
Målsättningen är att 70 procent av
nätet ska vara vädersäkert 2027, och
den årliga investeringen de närmaste
åren är 80 miljoner euro.
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Reflektioner

– Det var en komplicerad process,
konstaterar Aapo Nikunen.

den här i Storbritannien, men det här
var den första i sitt slag i ett annat
europeiskt land. Eftersom det inte
fanns något tidigare exempel var övriga
banker tveksamma till om det skulle vara
möjligt. Vi sa att det gick, säger Jamie
Doyle i RBS Secured Markets Team,
som var ansvarig för affären på RBS.

Elenia är Finlands näst största
eldistributör och har 410 000 kunder,
främst utanför storstäderna. Företaget
i sin nuvarande form skapades 2012.
Bland nuvarande ägare märks
pensionsbolaget Ilmarinen.
– Startskottet till förändringen
var att den tidigare ägaren, svenska
Vattenfall, ändrade sin strategi och
bestämde sig för att minska engagemanget i Finland, berättar Aapo
Nikunen.
var aktuella. Själva
förvärvet finansierade Elenia med en
kreditfacilitet på 1,25 miljarder euro,
fördelat på flera banker, däribland RBS.
– Men redan i ett tidigt skede började
vi planera för en långsiktig refinansiering, säger Aapo Nikunen.
Sonderingar gjordes av möjligheterna till företagsfinansiering på de
internationella finansmarknaderna.
Det skedde parallellt med att en ny
företagsstruktur infördes, med
utgångspunkt från de bolag som
tidigare hade ingått i Vattenfall.
– Vi skapade en ny företagsidentitet
och nya centrala funktioner, berättar
Aapo Nikunen, som själv började i
företaget vid den tiden, och ledde arbetet
med att bygga upp finansavdelningen.

Därmed inleddes ett samarbete mellan
Elenia och RBS som skulle ta ett och
ett halvt år.
– Det var en komplicerad process, och
våra ägare var i högsta grad delaktiga.
Den juridiska delen var allra mest
omfattande, eftersom rättssystemet
i Finland skiljer sig en hel del från
Storbritanniens, sager Aapo Nikunen.
Som förberedelse behövdes bland
annat en rating och ett obligationsprogram.
– En arbetskrävande del av arbetet
var att skriva prospektet, som skulle
täcka in alla aspekter av affären, och
samtidigt vara lätt att förstå. Det
blev till slut 526 sidor långt, säger
Aapo Nikunen, som fortsätter.

Flera olika köpare

den långsiktiga
finansieringen var en nyckelfaktor
att den största delen av Elenias verksamhet bedrivs på en reglerad marknad, där prissättningen bestäms av
företagen, men en rimlig avkastning
anges av myndigheterna.
– Vi har monopol på eldistribution
i vår region, vilket känns rimligare
än att det där skulle finnas fler nät
för samma sak, sager Aapo Nikunen.
– Följden är att våra kassaflöden
fluktuerar ytterst lite. Vi arbetar inom
När det gällde
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ramen för fyraåriga avtal och det
nuvarande gäller till slutet av 2015.
Intäkterna är alltså stabila och kan
i hög grad förutses. Attraktiva förhållanden för investerare, med andra ord.

Genom en komplicerad process
utnyttjas de framtida intäktsflödena
som säkerhet för investeringar i bolaget.
Det innebär att själva verksamheten
värdepapperiseras.
Erfarenheterna från
Storbritannien uppmärksammades hos Elenia, som bland
annat hade kontakter med
RBS. Frågan var om lösningen
skulle fungera i Finland, med
tanke på att ingen liknande affär tidigare
hade gjorts utanför Storbritannien.
– RBS bedömde att det var möjligt,
sager Aapo Nikunen.
Hos RBS i London rådde ingen tvekan
om att upplägget var genomförbart.
– Vi har legat i framkant när det
gäller många stora transaktioner som

”Vi började tidigt planera för
en långsiktig finansiering”
Snart uppenbarade sig också en
lösning som skulle optimera kreditutrymme och villkor för finansieringen
på lång sikt. Förebilden fanns i
Storbritannien.
Där förekommer sedan tidigare en
särskild typ av upplägg för finansiering
av infrastruktur med stabila kassaflöden.

– Vi är väldigt nöjda med

samarbetet
med RBS. De gjorde ett väldigt bra
arbete, inte minst när det gäller att
förklara upplägget för alla berörda.
Den utförliga kommunikationen gjorde
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Pär Magnusson
Chefsekonom, RBS Norden

bland annat att vi fick med oss även
investerare som annars skulle riskera
att avfärda upplägget som för
komplicerat.
följde med
på träffarna med tilltänkta investerare.
– Det var mycket värdefullt.
Jamie Doyle, som ingår i RBS enhet
Secured Debt Markets, SDM, tror att
affären blir en dörröppnare i Norden.
– Att ta vara på bankens erfarenheter
i Storbritannien och använda den på
annat håll innebär att vi skapar en
ny typ av finansiering som möjliggör
kommande investeringar i distributionsnätet för el runtom i Europa,
säger han.
– Processen har innehållit en hel del
utmaningar, eftersom varje moment var
nytt för alla: kund, ratinginstitut,
banker och investerare. Nästa gång
kommer det att gå lättare.
För Elenias del blev det påtagliga
resultatet av processen skapandet av ett
obligationsprogram på London-börsen.
I december gavs två obligationslån
framgångsrikt ut. Ett sjuårigt på
500 miljoner euro och ett 17-årigt på
150 miljoner euro.
– Emissionen av obligationerna var
det slutgiltiga beviset för att vi hade
gjort rätt, konstaterar Aapo Nikunen. ✕
Representater från banken

FAKTA

Elenia
Verksamhet: Distribuerar el till hushåll och företag samt levererar fjärrvärme
Huvudkontor: Tampere
Antal kunder: 410 000
Kabelnät: 65 100 km, motsvarande 1,5 varv runt jorden
Nätverk per kund: 160 kilometer
Omsättning (2012): 300 miljoner euro

Välstånd som blir kvar
revolution ägt rum. En
korrupt regim skall ersättas av något
vi inte vet vad det blir. Säkert är att
medborgarna inte kan lita på sin stat.
Det får mig att tänka på en resa
i Asien och särskilt en middag med
en kund i Singapore. Mannen var av
kinesisk härkomst, och vårt samtal gled
in på det då kraftigt stigande guldpriset.
Han förklarade att västerlänningar
nog saknar erfarenheter som krävs
för att förstå aptiten på ädla metaller.
Mannens farfarsfar hade varit en
framgångsrik affärsman i Kina. När
revolutionen kom flydde familjen till
Vietnam. De var tvungna att lämna
allt bakom sig. Väl i Vietnam lyckades
familjen bygga en ny förmögenhet, men
efter några år fick de åter fly landet.
Sedan 70-talet har familjen bott
i Singapore och tycktes ha klarat sig
väl. Men, hans historia hade en viktig
poäng. Det som räddade familjen var
att de lyckats ta med sig åtminstone
en bråkdel av sina tillgångar i form av
juveler. Man kan inte bära fabriker och
fastigheter, och värdepapper blir
värdelösa där egendom nationaliseras,
men diamanter kan sys in i en kappa.
Mannens historia skänkte ett
intressant perspektiv. I Sverige befinner
vi oss i minoritet i världen när det gäller
tillförlitliga juridiska system, äganderätt
och politisk stabilitet. Dessa institutioner
är grunden för vårt välstånd. Kanske
mer än något annat. Det är värt att
vårda. ✕

i Ukraina har en
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En exportkreditgaranti kan bidra till att finansiera projekt,
öka försäljningen och säkra exportförsäljning. Ett aktuellt
exempel är finansieringen av nya vindkraftverk för det
statligt ägda irländska energibolaget Bord Gais Eireann.
Text: Helene Murdoch Foto: Miguel Mendez

Gränsöverskridande
med exportstöd
Irland kanske inte har

så goda finansieringsmöjligheter, men vind har man
gott om. Vindkraftverk byggs nu överallt i landet som en del i en satsning
för att utnyttja Atlantvindarna som
ständigt blåser över ön. Målet är att
nå EU:s klimatmål för energi så att
40 procent av Irlands elektricitet
år 2020 ska komma från vindkraft.
Det finns också planer på att exportera
vindkraft till England.
detta sammanhang som en
av nyckelspelarna på den irländska
energimarknaden, Board Gais Eireann
(BGE), under 2013 började titta på
möjligheter att öka andelen vindkraft
i sin verksamhet.
Det var i

Jesper Pettersson,
RBS.

Företaget
behövde långsiktig
finansiering för
att finansiera nya
vindkraftparker.
Utrustningen
skulle levereras
av danska Vestas
samt tyska Nordex

och Enercon.
– Men den typ av finansiering på
16 år som BGE var ute efter är väldigt
ovanlig och svår att hitta på bankmarknaden, även för ett statligt ägt bolag,
säger Jesper Pettersson, RBS marknadsdirektör i Köpenhamn, och en av
dem som ligger bakom affären.
RBS och Ulster Bank valdes ut för att

FAKTA

Exportkreditgarantier – så här fungerar de
En exportkreditgaranti är en försäkring mot risken att sälja till och
investera i andra länder. Om företaget har en exportkreditgaranti kan
man vara säker på att få betalt, även om köparen inte kan eller vill betala.
Om något går fel kommer exportkreditnämnden att betala ut ersättning.
Om en exportkreditnämnd tar på sig risken blir det mycket lättare
för säljaren och kunden att säkra finansieringen för sin ömsesidiga affär.
RBS har stor erfarenhet av att ta fram finansiella lösningar baserade på
exportkreditgarantier. Banken har bland annat hjälpt följande nordiska
företag: Ericsson, Sandvik, Vattenfall, Siemens, ABB, Kongsberg, Statkraft,
Aker Solutions, Flowtite, National Oilwell, Wärtsila, NSN, Metso, Stora
Enso, Amipac, A.P. Moeller Maersk, Vestas, FLS, DONG och Arla.
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tillsammans föreslå ett finansieringsupplägg. BGE:s önskan var att säkra
långa löptider genom statligt exportstöd i kombination med annan konkurrenskraftig långfristig finansiering där
så krävdes.
en exportkreditgaranti på 210 miljoner euro.
Finansiering via exportkreditnämnder
är attraktivt för låntagare som behöver
finansiera stora tillgångar där det krävs
betydande kapital och lång återbetalningstid, vanligen mellan 5 och 15 år.
Exportkreditnämnder stödjer export
av kapitalvaror och tjänster från
ursprungslandet genom att ställa ut
garantier för landrisken, som affärsbankerna sedan har som grund för sina
finansieringsupplägg.
Upplägget baserades på

På så sätt kan importören finansiera sin
affär genom att exportörens regering
står för lånegarantier. I BGE:s fall
täckte den danska exportkreditnämnden EksportKreditFonden (EKF) och
deras tyska motsvarighet Euler Hermes
95 procent av den politiska och
kommersiella risken för transaktionen.
– Det här är första gången BGE gör
en affär med exportkreditstöd. Det blir
allt vanligare att samhällsnyttiga
företag utnyttjar den här finansieringsmöjligheten, säger Jesper Pettersson.
– Den här typen av exportkreditfi-

Tre länder var engagerade i finansieringen av
vindkraftsaffären. The Bord Gais Energy Theatre
i Dublin har energiföretaget som partner.

nansiering har gjort det möjligt för
BGE att utöka sin vindkraftportfölj
eftersom de fått en billigare långfristig
finansiering än de kunnat få genom
traditionell projektfinansiering.
Garantierna från EKF och Euler
Hermes har möjliggjort ett konkurrenskraftigt pris.
Affären har inneburit många

utmaningar. Den första var att man under
förhandlingstiden måste ta hänsyn till
den irländska regeringens eventuella
försäljning av BGE:s energiaffär.
– RBS och de andra inblandade
bankerna lyckades utforma dokumentationen så att det fanns flexibilitet
för detta, samtidigt som värdet av
finansieringen skulle finnas kvar för en
framtida ägare, säger Jesper Pettersson.

” Vårt kombinerade
nordiska och tyska
nätverk fungerade
mycket bra”
En annan utmaning var den europeiska skuldkrisen. Tidigare har företag
utan större problem kunnat hitta
långsiktig finansiering med direkt eller
indirekt stöd, från sin regering, men när
staterna själva fått sin kreditvärdighet
nedgraderad har den möjligheten
begränsats. Att BGE är statligt ägt
och har sin verksamhet på en mycket
reglerad marknad påverkar både
tidsaspekten och vilken typ av finansiering som kan komma ifråga.

Ytterligare en utmaning var den
tekniska flexibilitet som krävdes.
Affären omfattade flera olika projekt
som skulle sättas igång under en
tvåårsperiod.
RBS var fem banker,
tre länder, två exportkreditnämnder och
tre exportföretag involverade. RBS var
samordnande Mandated lead arranger
för den tyska delen av avtalet, som täcker
fem vindkraftparker. För den resterande
delen agerade banken ensam mandated
lead arranger samt agent för en EKFgaranti.
– Vårt kombinerade nordiska och
tyska nätverk fungerade mycket bra.
När det gäller den här typen av upplägg
finns det aldrig två affärer som är lika,
säger Jesper Pettersson. ✕

Förutom BGE och
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Tunga ägare

Från en dag till en annan försvann konsultföretaget KPMG från den
danska marknaden. Några månader senare pågår en stark expansion
som bland annat omfattar en storsatsning på rådgivning.
Text: Anneli Kamlin Foto: KPMG

Text: Anneli Kamlin Illustration: Lars Rehnberg

Offensiv omstart i
Danmark för KPMG

Nordiska investerare spelar en nyckelroll i omstöpningen av RBS-koncernen.
Redan nu kontrollerar de 2 procent av
banken och utgör en av de största
ägargrupperingarna. På sikt väntas
siffran kunna stiga till 10 procent.

D

et har gungat i banksektorn
de senaste åren, vilket även
har påverkat RBS. Den
brittiska storbanken har
genomgått stora förändringar och
processen fortsätter, senast uttryckt
genom den nya strategi som den
27 februari lades fram av koncernchefen
Ross McEwan. En viktig målsättning
är privatisering.
För närvarande äger den brittiska
staten 80 procent av RBS. Av de
20 procent som ägs privat står nordiska
aktörer för 10 procent. Av banken i sin
helhet ägs alltså 2 procent från Norden.
är viktiga för oss.
Vi sätter stort värde på deras engagemang, säger Richard O’Connor, Group
Head of Investor Relations på RBS.
– Nordiska investerare är mycket
långsiktiga och förstår den brittiska
marknaden väl. De passar väl in på
den profil vi önskar oss på våra ägare
och förstärker den utveckling som
pågår för RBS. Förhoppningsvis
kommer våra ägare att få se en
god värdeutveckling i takt med
att banksektorn normaliseras.
– Våra nordiska ägare

räknar man med att de
nordiska aktörerna även på sikt ska tillhöra de starkaste intressentgrupperna,
till och med spela en allt viktigare roll
i privatiseringen av banken.
– Vår bedömning är att det nordiska
ägandet kan öka till 8–10 procent av
samtliga aktier, säger Richard O’Connor.
Från RBS sida
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RBS ägs till stor del
från Norden.

Även på skuldsidan av balansräkningen har nordiska aktörer stor betydelse.
– Vid våra emissioner av obligationslån har denna grupp ofta varit mycket
aktiv. Den karaktäriseras även här av sin
långsiktighet och av att utgå från
ekonomiska fundamenta, säger
Richard O’Connor.

” Nordiska investerare
är mycket långsiktiga
och förstår den brittiska
marknaden väl”
RBS team för investerarkontakter
besöker ofta Stockholm, för att
marknadsföra banken och föra en
dialog med nyckelpersoner där.
Bankens egna kartläggning av
synpunkter från de finansiella markna-

derna täcker in en blandning av ris och
ros. Kritiker menar att det fortfarande
finns mycket kvar att göra innan banken
blir attraktiv bland investerarna. Positiva
röster talar för en tilltalande potential
och berömmer såväl öppenheten kring
problemen som de åtgärder som
genomförts.
företag och finansiella institutioner som går igenom en
omfattande förändring vara mycket
intressanta investeringsobjekt, framför
allt för investerare som ser långsiktigt
på sina innehav. Här finns en potential för värdetillväxt i takt med att
omstruktureringen ger resultat, säger
Per Josefsson, medgrundare till och
delägare i kapitalförvaltaren Brummer
& Partners.
– En parallell kan dras till utvecklingen i de nordiska bankerna, där
vändningen har tagit tid men givit bra
utfall. Privatiseringen av Nordea har
exempelvis erbjudit goda möjligheter
på lång sikt. ✕
– Rent allmänt kan

D

et var i november 2013 som
danska KPMG gick upp
i konkurrenten Ernst &
Young.
– Ledningen för KPMG globalt
bestämde då omedelbart att göra en
nystart. Danmark är en väldigt viktig
marknad, där en rad stora internationella företag har sin bas. Det är en
självklarhet för KPMG att ha en stark
verksamhet här, säger Thomas HofmanBang, som sedan i början av februari
är Senior Partner och VD för det nya
KPMG i landet.

Han har fått kavla upp ärmarna och
jobba hårt direkt. Ambitionen är att
företaget snabbt ska återta sin position

Thomas Hofman-Bang leder
KPMG:s återuppbyggnad.

i elittruppen av revisions- och rådgivningsföretag, den grupp som brukar
kallas Big Four och består av KPMG,
Ernst & Young, PwC och Deloitte.
noll och kom snabbt
upp i 50 inhyrda medarbetare. Inom tre
eller fyra år ska vi ha 500 medarbetare
och på sex, sju års sikt räknar vi med
att vara cirka 1 000 personer, säger
Thomas Hofman-Bang.
– Men storleken i sig är inte det
centrala. Det viktiga är att vi kan erbjuda
den kompetens som kunderna behöver.
Målgruppen är dels de internationella företag som KPMG har i andra
länder och även återetablerar samarbeten med i Danmark, dels andra framstå– Vi började från

ende företag som är baserade i landet.
– Det rör sig troligen om de 1 000
största företagen.
Två av de första namnkunniga bolag
som offentliggjorde ett samarbete var
Carlsberg och A.P. Møller-Maersk.
Huvudsegmenten för KPMG och
dess konkurrenter är revision, skatt
och rådgivning.
– Inom revision står Big Four för
80 procent av marknaden. När det
gäller rådgivning är dock situationen
mer fragmenterad. Det är här det nya
KPMG ska göra sin allra största
satsning. Vi ser en stor möjlighet att
expandera inom rådgivning och ska hålla
världsklass inom det segmentet, som
består av riskhantering, managementkonsulting och förvärvsrådgivning.
Som bas för återuppbyggnaden inom
skatteområdet har KPMG lierat sig
med konsultföretaget Accura Tax.
Thomas Hofman-Bang betonar att
det är kundperspektivet som gäller för
hela verksamheten, och han själv kan
sägas personifiera det synsättet.
– Jag har visserligen arbetat som revisor
tidigare, men har framför allt varit
finansdirektör och VD i en antal verksamheter, senast i den internationella
industrikoncernen NKT. Därför vet jag
också hur kunderna tänker och vad de
behöver, säger han.
RBS stöttar KPMG med den finansiella infrastrukturen för verksamheten
i Danmark. ✕
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Text: Tove Gyllenstierna Foto: Matz Arnström

Havskontakt

Euron flödar bättre
när SEPA är infört

Telenor bygger om sitt kontor i Karlskrona, som ägs
av RBS Nordisk Renting. Den nya arbetsmiljön blir
aktivitetsbaserad för att stödja arbetsprocesserna
och utnyttja kontorsytan väl.

Text: Anneli Kamlin

Deadlinen hölls. RBS kunder är redan klara med att lägga om
sina betalningsrutiner enligt de EU-anpassade SEPA-rutinerna,
trots att tidsfristen har förlängts.
Utsikt över Danmarksfjärden
ingår i vardagsmiljön på Telenor.

De nya lokalerna
underlättar samarbete.

Den 1 februari hade

myndigheterna
bestämt att betalningarna skulle börja
flöda för fullt genom SEPA-systemet.
Det satte press på företagen, varav
många behövde se över sina affärssystem.

med IBAN- och BIC-koder. Därefter har
vi laddat ner SEPA-programmet, som
inte fanns i den version av vårt ekonomisystem som vi kör. Att lägga upp credit
transfers, leverantörsbetalningar och
löner, gick ganska smidigt,
medan det var besvärligare
med direct debits, där vi drar
pengar direkt från våra
kunders konton.
Positiva effekter märks
främst när det gäller leverantörsbetalningarna.

” Det är glädjande att de flesta
av våra kunder är i mål med
detta nu”
– Vi satte i gång med detta i april
förra året och blev klara i mitten av
januari. Det har varit en intensiv
process, säger Csilla Nemeth, projektledare för SEPA-betalningar inom Stena
Line Group.

Telenors kontor i Karlskrona ägs
av RBS Nordisk Renting.

Fredrik Telleborn,
fastighetschef.

” Målet är att främja
samarbete, kreativitet
och flexibilitet för
att i slutändan bli
effektivare”
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et nya kontoret utgår från
den arbetsplatsmodell som
finns på Telenors kontor
över hela världen.
– En aktivitetsbaserad arbetsmiljö
med modern teknik, som gör det
enklare för våra medarbetare att
kommunicera, lösa problem och dela
kunskap. Målet är att främja samarbete,
kreativitet och flexibilitet för att i
slutändan bli effektivare, säger
fastighetschef Fredrik Telleborn.
Med bärbar dator, mobiltelefon och
nätåtkomst kan medarbetarna utföra
sitt arbete var som helst. Ensamma
eller i grupp.
– Därför erbjuder vi så kallad clean

Single Euro Payments
Area och är ett EU-initiativ som ska
underlätta utlandsbetalningar i euro.
– Förändringarna rör betalningar av
mindre belopp som tidigare hanterats
genom lokal clearing. I många fall kan
SEPA även hjälpa företagen att
rationalisera sin kontostruktur, säger
Cathrine Sandgren, Head of Transaction Services Nordic Region på RBS.
Reglerna för när SEPA måste införas
har mjukats upp.
– Men även om vi kunde ha tagit
längre tid på oss är vi glada över att
redan ha fått i gång de nya rutinerna,
säger Csilla Nemeth.
– Vi behövde först uppdatera alla
kunders och leverantörers bankkonton
SEPA står för

desk. Det innebär att medarbetare inte
har personliga skrivbord, utan arbetsuppgiften och vem man jobbar med
styr valet av arbetsplats för dagen.
Det kommer att finnas olika typer av
mötesrum och möteszoner. Dessutom
tysta zoner där medarbetare kan
jobba ostört.
blir ett produktutvecklingscenter för samtliga varumärken
i den svenska Telenorkoncernen.
– På sikt ska vi samla alla medarbetare
i en byggnad för att skapa mer flexibilitet,
energi och dynamik i verksamheten.
Samtidigt skapar vi ett företagshotell
för våra strategiska partners, som får
Det nya kontoret

möjlighet att växa och utvecklas i
regionen, säger Fredrik Telleborn.
Han berättar att stora delar av
ombyggnaden har kunnat ske under
normal arbetstid:
– Det sker i etapper för att minimera
påverkan på det dagliga arbetet. Vi
har i god tid informerat om att det
tidvis kan bli lite stökigt. Hittills har
våra medarbetare haft stor förståelse
och följt ombyggnationen med stort
intresse.
Projekteringen och ombyggnaden
startade hösten 2013 och enligt plan
ska det nya kontoret stå klart under
våren 2014. ✕

– Det underlättar betydligt att kunna
skicka betalningar i en och samma fil
oavsett om det är inhemska betalningar
eller utlandsbetalningar i euro. För
Stena Lines del berör det betalningar
till Irland, Holland och Tyskland.
Från RBS sida har en särskild projektledare stöttat företaget i processen.
– Vi är väldigt nöjda med deras
hjälp, säger Csilla Nemeth.

med alla kunder
med målet att vara klara med SEPAomställningen till den 1 februari.
– Vi har bland annat erbjudit en
särskild testmiljö för de nya filformaten. Det har sparat tid, eftersom
provkörningar av nya rutiner gentemot
banken vanligtvis är personalintensiv
och tidkrävande för kunderna, säger
Cathrine Sandgren.
– Det är glädjande att de flesta av
våra kunder är i mål med detta nu. ✕
RBS har samarbetat
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102 47 Stockholm

Medarbetarporträtt: Gustav Nilsson
Samtidigt välkomnar han att ”enkelhet” är ett av nyckelorden i RBS nya
globala strategi.
– Här i Norden har banken lyckats bra
med att vara kunddriven och relevant.
Kunderna är av mycket hög kvalitet och
resultatet imponerande. Men det finns
en potential för förenklingar.
Kontrollfunktionerna är många,
konstaterar han.
särskilt med tanke
på utvecklingen i banksektorn de
senaste åren, men en effektivare global
infrastruktur och ytterligare ökat kundfokus inom alla bankens delar kommer
att stärka RBS erbjudande.
Banken är en gammal bekantskap
för Gustav, som tidigare har varit kund.
– Jag har alltid gillat RBS, både
personerna och bankens erbjudande.
Gustav Nilsson är född på is och
uppvuxen på vatten. Som barn bodde
han i bandy- och hockeystaden Västerås.
Sedan i Saltsjöbaden utanför Stockholm.
– Där ägnade jag mig mycket åt
segling. Tävlingssegling går att jämföra
med finansmarknaden. Alla tar del av
samma information, men utfallet blir
olika beroende på vilka beslut man fattar.
– Segling har en glamorös klang, men
i verkligheten är det rätt mycket kalla
fingrar och blöta mackor. Även om jag
fortfarande gillar att segla kan jag också
njuta av att inte behöva vara ute på
vattnet en regnig dag. ✕
– Det är förståeligt,

”Ökat kundfokus kommer
att stärka banken”
Text: Anneli Kamlin Foto: Håkan Lindgren

En enorm skillnad. Så summerar Gustav Nilsson skiftet
från kundföretag till RBS nordiska verksamhet.

G

ustav Nilsson bytte inte
bara företag när han började på RBS i höstas. Han
växlade även bransch, och
lämnade dessutom kundsidan för att bli
leverantör.
– Nu är jag för första gången på ett
företag där finansfrågorna utgör
kärnverksamheten. Det innebär att det
finns väldigt många kunniga medarbetare
och intressanta utvecklingsmöjligheter.
Sedan i höstas är han Head of
Middle Office på RBS i Stockholm.

– Jag leder ett team

på fyra personer
som är med under hela livscykeln på en
affär. Det är väldigt roligt att vara med
och lära känna kunderna och förstå vad
som krävs för att få göra affärer med
dem. Samtidigt är jag Head of Treasury
för RBS Nordisk Renting, säger han.
Gustav Nilsson kommer närmast
från finansavdelningen på ASSA

ABLOY och innan dess från Electrolux.
– Att vara här är en enorm skillnad.
Banking är mer komplex. I en enda
affär kan tio team i olika länder vara
involverade. Jag kan ärligt säga att jag
som kund inte förstod detta och har fått
en större förståelse för att processerna
ibland tar lite mer tid.

I KORTHET

Gustav Nilsson
Född: Nora
Familj: Fru (kursare från Handels,
divisionschef inom inköp på H&M),
två barn på 5 och 3,5 år.
Gillar: Fastigheten på Strandvägen 1
där RBS har sitt Stockholmskontor –
”en av Stockholms finaste”.

Har tävlingsseglat i: Optimistjolle,
420, matchracing, J80 med mera.
Spelar i: Ett av Lidingös veteranhockeylag.
Andra sporter: Golf, vindsurfing, skidor
utför och på längden, cykel och
familjeseglingar.

