
 
 

 

 

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset 
voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 
10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä 
Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com. 

 

Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 13. joulukuuta 2018 

 

Organisaatiomuutoksia Nordeassa 
 
Nordea Bank Oyj – Pörssitiedote – Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus 
 
Nordea Bank Oyj (Nordea) on päättänyt yhtenäistää konsernin riskienhallinta- ja compliance-
toimintoja sekä vahvistaa niiden toimintaa entisestään. Kahden konsernin johtoryhmän 
jäsenen tehtävät muuttuvat. 
 
Nordea on panostanut viime vuosina merkittävästi riskienhallinta- ja compliance-yksikköjensä toimintaan. 
Näiden toimintojen resursseja on lisätty ja prosesseja on vahvistettu, jotta voidaan varmistaa, että 
liiketoiminnassa noudatetaan sekä lainsäädännön ja muun sääntelyn asettamia vaatimuksia että Nordean 
periaatteita ja arvoja. Nyt Nordean eri liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen riskienhallintaa 
yhtenäistetään entisestään.  
 
Liiketoiminta-alueiden ns. ensimmäisen puolustuslinjan riskienhallintayksiköt yhdistetään uudeksi Group 
Business Risk Management -yksiköksi. Julie Galbo siirtyy konsernin riskijohtajan tehtävästä johtamaan tätä 
uutta yksikköä, jonka muodostavat Group Credit Risk Management, Group Financial Crime Prevention, Global 
Business Risk Implementation and Support (Global BRIS) ja Chief Security Office.   
 
Ns. toisen puolustuslinjan riskienhallinta- ja compliance-toiminnot yhdistetään puolestaan uudeksi yksiköksi, 
jonka nimi on Group Risk and Compliance. Yksikköä johtaa konsernin riskijohtaja Matthew Elderfield, joka toimi 
aiemmin Group Compliancen johtajana. Group Complianceen nimitetään uusi johtaja, joka raportoi konsernin 
riskijohtajalle. Tämä yksikkö säilyy omana yksikkönään, joka raportoi myös suoraan konsernin hallitukselle. 
 
Sekä Julie Galbo että Matthew Elderfield jatkavat konsernin johtoryhmän jäseninä.  
 
- Tämä on tärkeä askel riskienhallinnan ja compliancen kehittämisessä ja auttaa meitä vastaamaan 
tulevaisuuden haasteisiin entistä tehokkaammin. Muutos selkeyttää eri yksikköjen tehtäviä ja vastuita sekä 
varmistaa, että riskienhallinta toteutuu johdonmukaisesti koko konsernissa, Nordean konsernijohtaja Casper von 
Koskull sanoo. 
 
Organisaatiomuutokset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2019. 
 

 
Lisätietoja: 
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006 
 

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden 
välityksellä 13. joulukuuta 2018 kello 8.00 Suomen aikaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


