Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 26 oktober 2016

Förändringar i Nordeas koncernledning
Chefen för Commercial & Business Banking Mads G. Jakobsen lämnar Nordea. Ny chef för
Commercial & Business Banking blir Erik Ekman, idag chef för Wholesale Banking. Både
Mads G. Jakobsen och Erik Ekman har arbetat för Nordea i flera år, och är även medlemmar i
koncernledningen.
-

Mads G. Jakobsen har ägnat hela sin professionella karriär åt Nordea, och jag är djupt tacksam för
hans bidrag till Nordeas utveckling. Han har spelat en central roll i byggandet av Nordea, från den stora
fusionen år 2000 till där vi är idag. Jag beklagar att han lämnar oss och önskar honom allt gott, säger
vd Casper von Koskull.

Mads G. Jakobsen ser fram emot att pröva något nytt.
-

Det har inte varit något lätt beslut för mig och tidpunkten är aldrig perfekt. Men med Commercial &
Business Bankings strategi på plats känner jag mig trygg med att det här är ett lämpligt tillfälle att
avsluta en fantastisk 28-årig karriär i Nordea och söka mig en ny utmaning. Så det är med blandade
känslor men också med stolthet som jag kliver av. Jag har varit delaktig i några av de mest spännande
professionella uppdrag man kan önska sig. Vid 50 års ålder har jag beslutat att ägna lite tid åt att tänka
över vad jag vill göra härnäst.

Ny chef för Commercial & Business Banking blir Erik Ekman, som har arbetat i Nordea i nästan nio år och varit
medlem i koncernledningen i egenskap av chef för Wholesale Banking under det senaste året.
-

Erik Ekman har en omfattande kunderfarenhet från ett närliggande segment, starka ledaregenskaper
och en passion för människor och utveckling. Det gör honom till rätt person att ta över efter Mads G.
Jakobsen. Han har aktivt medverkat i omvandlingen av transaktionsbankverksamheten och har insikt i
vad som krävs för att på bästa sätt ta hand om våra större företagskunder. Erik är också väl insatt i
Nordeas pågående omvandling, inklusive den för Commercial & Business Banking så viktiga ITplattformen, säger Casper von Koskull.

-

För mig handlar det om människor - människor i Nordea såväl som våra kunder - och om att varje dag
bli bättre och utvecklas mot det bästa vi kan vara. En hörnsten är vår digitala agenda. Genom
digitaliseringen kan vi hitta helt nya sätt att arbeta och ha kontakt med varandra. Det är just där jag har
min passion: i den integrerade utvecklingen av människor, affärer och IT. Den bank som verkligen
förstår sina kunder och som skapar de mest användarvänliga lösningarna kommer att stå som vinnare.
Det lockar mig oerhört i den här nya rollen, säger Erik Ekman.

Mads G. Jakobsen lämnar sin operativa roll och koncernledningen den 1 november. Erik Ekman axlar rollen
som chef för Commercial & Business Banking samma dag. För att övergången ska bli så smidig som möjligt
behåller Mads G. Jakobsen några av sina interna uppdrag under en överlämningsfas de kommande månaderna.
Erik Ekman fortsätter som chef för Wholesale Banking till dess att en efterträdare utsetts.
Från den 1 november 2016 kommer Nordeas koncernledning att ha följande sammansättning: Casper von
Koskull, vd och koncernchef, Torsten Hagen Jørgensen, Group COO och ställföreträdande vd, Erik Ekman, chef
för Commercial & Business Banking samt för Wholesale Banking till dess att en ersättare utsetts), Heikki Ilkka,
Group CFO, Ari Kaperi, Group CRO, Topi Manner, chef för Personal Banking, Snorre Storset, chef för Wealth
Management, Karen Tobiasen, Chief HR Officer, och Matthew Elderfield, chef för Group Compliance.
För ytterligare information:
Helga Baagøe, chef för Group Communications, 072 141 18 07

Nordea är en av Europas tio största universalbanker mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder, 30 000 medarbetare och 600 kontor.
Nordeaaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Copenhagen. Vi har en bred expertis som erbjuder ett
omfattande utbud av produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. I Nordea bygger vi förtroendefulla
relationer genom vårt starka engagemang i både kunder och samhälle.
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