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Frank Vang-Jensen er utnevnt til leder av
Personal Banking og går inn i konsernledelsen
i Nordea
Nordea Bank Abp – Børsmelding – Endring i styre/ledelse/revisjon
Frank Vang-Jensen, som i dag er landsjef i Danmark og leder av Personal Banking i Danmark,
er utnevnt til konsernets leder av Personal Banking og blir medlem av konsernledelsen.
- I Frank har vi noen som personifiserer og står for selve kjernen i Nordeas kundevisjon. Etter at Frank kom til
Nordea, har han drevet frem utvikling på prioriterte områder i Personal Banking i Danmark. Han har blant annet
iverksatt en rekke tiltak for å bedre kundetilfredsheten. Frank drives av et ønske om å skape kundevennlige
løsninger, og han er dypt engasjert i arbeidet med å øke både kundenes og medarbeidernes engasjement. Jeg
gleder meg til å ønske Frank velkommen til konsernledelsen og til å følge både ham og Personal Bankingteamet videre i alt de leverer til kundene våre, sier Casper von Koskull, konsernsjef i Nordea.
Da han kom til Nordea i 2017, hadde Frank Vang-Jensen 18 år i Handelsbanken bak seg, og han forlot banken i
rollen som konsernsjef. Der skapte han solide forretningsresultater gjennom å forbedre kundetilfredsheten og
utøve et lederskap drevet av formål og verdier.
- Jeg er glad og føler meg beæret og ydmyk når jeg nå skal ta fatt på denne nye utfordringen med å lede og
utvikle Nordeas Personal Banking-virksomhet på tvers av alle de fire markedene våre – godt hjulpet av Nordeas
størrelse. I løpet av de 1½ årene jeg har vært i Nordea, har jeg blitt veldig glad i selskapet og formålet og
verdiene vi navigerer etter. Vi er inne i en utrolig spennende tid, og vi har fremdriften og viljen til å tilpasse oss
de betydelige endringene som bankbransjen står overfor. Jeg er veldig engasjert i den digitale reisen vår og den
agile måten vi jobber på – alt for å kunne levere enestående løsninger og tjenester til kundene våre, sier Frank
Vang-Jensen.
Frank vil fortsatt være involvert i den danske virksomheten i rollen som landsjef med spesielt fokus på
samarbeid med danske myndigheter, institusjoner, handelsorganisasjoner, partnere og media i tilknytning til
aktuelle spørsmål i Danmark.
Frank Vang-Jensen begynner i den nye rollen 1. desember 2018, som gir rom for en overgangsperiode før Topi
Manner forlater Nordea i slutten av desember 2018. Dermed vil konsernledelsen med virkning fra og med
1. desember bestå av følgende medlemmer: Casper von Koskull (konsernsjef), Torsten Hagen Jørgensen
(Group COO og visekonsernsjef), Erik Ekman (leder av Commercial & Business Banking), Matthew Elderfield
(leder av Group Compliance), Christopher Rees (Group CFO), Martin A Persson (leder av Wholesale Banking),
Snorre Storset (leder av Wealth Management), Karen Tobiasen (leder av Group People), Julie Galbo (Group
Chief Risk Officer), Jussi Koskinen (leder av Group Legal) og Frank Vang-Jensen (leder av Personal Banking).
Rekrutteringen av den nye lederen av Personal Banking i Danmark og Country Senior Executive er allerede i
gang.
For mer informasjon:
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør i Nordea Norge, tlf. +47 408 82 373

Informasjonen i denne børsmeldingen ble levert for offentliggjøring gjennom byrået til kontaktpersonene
over kl. 07.30 CET 14. november 2018.

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og
virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største
finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq
Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

