
 

 

22 augusti 2017 

Jacob Lundblad ny VD för Nordax  
Jacob Lundblad, vice VD, har av styrelsen idag utsetts till ny VD för Nordax sedan Morten Falch meddelat 
sin önskan att lämna posten som VD. Jacob tillträder rollen som VD den 1 september 2017. Morten Falch 
fortsätter som styrelseledamot och är anställd till den 28 februari 2018 och kommer därefter att vara 
engagerad i bolaget på konsultbasis. 

”Vi i styrelsen är mycket glada över att Jacob kliver in som ny VD. Jacob har en stark drivkraft och har i sin roll 
som Chief Operating Officer och vice VD bland annat visat prov på ett starkt ledarskap och framgångsrikt 
förändringsarbete. Jacob har varit vice VD under de senaste 7 åren och har en bred erfarenhet från olika 
positioner inom Nordax sedan 2004 och är en stark efterträdare när Morten nu vill lämna det operativa ansvaret.  
Vi är övertygade om att Jacob på ett utmärkt sätt kommer leda bolagets fortsatta tillväxtresa mot att bli en 
ledande nischbank i Nordeuropa. Vi är även väldigt tacksamma för hur Morten har lett och utvecklat Nordax till 
det framgångsrika företag det är idag. Styrelsen har velat säkerställa att Mortens erfarenhet, kompetens och 
nätverk fortsatt kommer bolaget till nytta som styrelseledamot i bolaget.” säger Arne Bernroth, Ordförande 
Nordax. 
 
”Jag är väldigt glad och hedrad över att få förtroendet att ta över ledarskapet för Nordax som jag har haft 
förmånen att få vara med och utveckla i olika roller sedan 2004. I min senaste roll som COO/vice VD har mitt 
fokus legat på att skapa en mer affärsnära verksamhet med kundupplevelse och digital utveckling i centrum, 
områden som är centrala för framtiden. Jag ser nu fram emot att som VD få öka takten ytterligare och leda 
utvecklingen av Nordax till nästa nivå.” säger Jacob Lundblad, tillträdande VD Nordax.  
 
Morten Falch var en av medgrundarna till Nordax 2004 när verksamheten startade i Sverige. Sedan dess har 
Nordax utvecklats till en börsnoterad bank med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Tyskland med ett 
marknadsvärde på knappt 5 miljarder kronor. Nordax har idag mer än 150 000 kunder och drygt 200 anställda.  
Nordax redovisade en vinst före skatt 2016 på 573 MSEK och en ökning av det justerade rörelsersultatet med 24 
procent för första halvåret 2017 jämfört med 2016. 
 
”Efter tretton fantastiska år sedan grundandet av Nordax har jag kommit fram till att det är dags att hitta andra 
former för mitt engagemang för att forsätta utveckla bolaget på bästa sätt. Jag är väldigt nöjd med att Jacob nu 
tar över som VD och att jag istället kan fortsätta bidra till Nordax vision att bli en ledande nischbank i 
Nordeuropa i rollen som styrelseledamot och som en av bolagets större aktieägare.” säger Morten Falch avgående 
VD Nordax. 
 
 
För ytterligare information, kontakta gärna: 
Jacob Lundblad, tillträdande VD 
Tel: 0704 422 952 
 
Morten Falch, VD 
Tel: 0702 349 299 
 
Andreas Frid, chef Investerarrelationer  
Tel: 0705 290 800 
 
 



 

Om Nordax  

Nordax är en ledande nischbank i Nordeuropa och erbjuder in- och utlåning till mer än 150 000 kunder i Sverige, 
Norge, Finland och Tyskland. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade under ett tak på kontoret i 
Stockholm. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder 
är finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är cirka 50 år och har en inkomst som är högre än det 
nationella genomsnittet. Den 30 juni 2017 uppgick utlåningen till 13,1 miljarder kronor och inlåningen från 
allmänheten till 8,4 miljarder kronor. Nordax står under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2004 och Nordax 
sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer 
information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, 
www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de. 

 
Denna information är sådan information som Nordax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 22 augusti 2017 kl. 19.00 CET. 
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