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Bent R. Eidem, konserndirektør Business Banking i Norge 

Danske Bank – et naturlig valg for virksomheter

med sterke ambisjoner nasjonalt som internasjonalt
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Hard internasjonal konkurranse

“
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Norge er ikke upåvirket
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Kilde: OECD 2013

Verdens BNP
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Norges gullegg

“



8

Baksiden av medaljen

Norge

Danmark

USA

50% høyere enn i USA

30% høyere enn i Danmark

Industrilønninger i Norge

Kilde: Bureau of Labor Statistics
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De neste tiårene vil oljens bidrag til norsk 

økonomi sannsynligvis bli mindre

Kilde: Revidert Nasjonalbudsjett for 2013 

Hvor skal veksten i norsk 

økonomi komme fra fremover?

2020 2030

Forventet utvikling i olje- og gassproduksjon
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Fremtidens muligheter ligger i 

vår kunnskap“
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Investering

Kunnskap

Og dyktige sparringpartnere

Nye muligheter – nye behov
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Danske Banks rolle er å 

støtte opp under veksten“
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[Russland]

[Finland]

[Sverige] [Estland

]

[Latvia]

[Litauen]
[Danmark]

[Polen][Tyskland]

[Luxembourg]

[Storbritannien)

[Nordirland]

[Irland]

[New York]

Lokal tilstedeværelse med globalt perspektiv

Fakta

 5 mill. kunder

 400 filialer og aktiviteter i 15 land

 20.000 fulltidsmedarbeidere

 Grunnlagt i 1871
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Fokus Bank blir

en del av  Danske 

Bank 

1859 1987 1999

Danske Bank 

etablerer seg i 

Norge

1997

Sammenslåing

fører til Fokus 

Bank

Privatbanken 

etableres i 

Trondheim

Danske Bank har en lang historie i Midt Norge

2012

Hele Danske 

Bank samles 

under ett navn
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Solid forankret i Norge

“
Utvikling i  overskudd 1999-2012

Utvikling i innskudd og utlån 1999-2012

Utlån

Innskudd
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Vi forstår våre kunder og skaper

løsninger, som passer til deres 

behov

Vi setter våre kunder i stand til at 

treffe riktige beslutninger 

gjennom proaktiv, strategisk 

rådgivning

Vi gjør det enkelt for kundene å 

styre sin økonomi uavhengig av 

tid og sted

Vårt mål: tettere på kundene
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Gode løsninger til bedrifter i og utenfor Norges 

grenser

Dyktige

spesialister

Holistisk

produktpalett

Ledende

online-

løsninger

Strategisk

rådgivning
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Online-løsninger gjør det enklere 

Tilgjengelig

overalt

alltid

Styring av

cash flow og

transaksjoner

Effektivt, 

fleksibelt og

brukervennlig
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“


