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Ny styrelse i Nordax 
På dagens extra bolagsstämma i Nordax Group AB (publ) valdes en ny styrelse. Styrelsen består från och 
med detta datum av följande ledamöter (samtliga nyval): 

Hans-Ole Jochumsen (styrelseordförande):  Hans-Ole är Senior Advisor i bolaget Alkymi.io, en New York-
baserad FinTech start-up samt styrelseledamot i Nykredit A/S. Hans-Ole Jochumsen har tidigare bland annat haft 
ett flertal högre befattningar och styrelseuppdrag inom Nasdaq och andra reglerade marknadsplatser (bland annat i 
Stockholm, New York och Köpenhamn).   

Christopher Ekdahl: Christopher är director i NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder. 
Christopher Ekdahl är även styrelseledamot i bland annat Nordnet AB, Nordnet Bank AB och NDX Intressenter. 
 
Christian Frick: Christian är partner i NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder. Christian Frick är 
även styrelseledamot i bland annat Resurs Holding AB (publ), Resurs Bank Aktiebolag, Nordnet AB, Nordnet 
Bank AB och styrelseordförande i NDX Intressenter. 

Heikki Kapanen: är bland annat styrelseledamot i Jatkuvuuskonsultointi Oy, Crown Cro Oy och NDX 
Intressenter samt har tidigare varit styrelseordförande i bland annat Nets Sweden AB och Nets Finland AB samt 
VD för Nets filial, Finland. 
 
Henrik Källén: Henrik är ägare, VD och styrelseledamot i bolaget CHK Konsult AB och styrelseledamot i bland 
annat Zensum AB. Henrik Källén har tidigare bland annat arbetat som COO samt vice VD för Avanza Bank AB 
och VD för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension där han även suttit i styrelsen. Henrik Källén har även varit 
styrelseordförande för Avanza Fonder AB. 

Ville Talasmäki: Ville är Head of Allocation och Head of Credit Investments inom Sampo-koncernen och har 
tidigare arbetat inom bland annat SEB-koncernen och Citigroup. Ville Talasmäki är även styrelseledamot i NDX 
Intressenter.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Andreas Frid, Kommunikationschef och mediakontakt, tfn: 0705 29 08 00 eller andreas.frid@nordax.se 

 
Om Nordax  

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Idag erbjuder vi tjänster till drygt 150.000 kunder i Sverige, 
Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att 
göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi har specialiserat oss på ett fåtal produkter som bolån, 
privatutlåning utan säkerhet samt sparkonton. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade på ett 
centralt kontor i Stockholm. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och 
datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den 31 mars 2018  uppgick utlåningen till 14,1 miljarder 
kronor och inlåningen från allmänheten till 7,7 miljarder kronor. 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. 
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