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Muutoksia Nordean johtoryhmässä 
 
 
Commercial & Business Bankingin johtaja Mads G. Jakobsen jättää Nordean. Liiketoiminta-alueen 
uudeksi johtajaksi on nimitetty nykyinen Wholesale Bankingin johtaja Erik Ekman. Sekä Mads G. 
Jakobsen että Erik Ekman ovat työskennelleet Nordeassa jo pitkään ja he ovat kuuluneet myös 
konsernin johtoryhmään. 

 
- Mads G. Jakobsen on tehnyt koko työuransa Nordeassa ja olen kiitollinen hänen työstään Nordean hyväksi. 
Hänellä on ollut keskeinen rooli Nordean kehittämisessä vuoden 2000 suuren fuusion jälkeen. Olen pahoillani 
siitä, että hän jättää Nordean, ja toivotan hänelle kaikkea hyvää, konsernijohtaja Casper von Koskull sanoo. 
 
- Päätös ei ollut helppo eikä ajoitus tunnu koskaan olevan oikea. Commercial & Business Bankingin 
liiketoimintastrategia on nyt kuitenkin kunnossa, ja siksi tämä on mielestäni hyvä aika lopettaa fantastinen, 
28 vuotta kestänyt ura Nordeassa ja etsiä uusia haasteita. Tunteeni ovat siis ristiriitaiset, mutta voin myös tuntea 
ylpeyttä luopuessani tehtävästäni. Olen ollut mukana useissa ammatillisesti erittäin mielenkiintoisissa 
hankkeissa. Nyt kun olen täyttänyt 50 vuotta, olen päättänyt ottaa itselleni aikaa miettiäkseni, mitä haluan 
seuraavaksi tehdä, Mads G. Jakobsen sanoo.  
 
Commercial & Business Bankingin johtajaksi on nimitetty Erik Ekman, joka on työskennellyt Nordeassa lähes 
yhdeksän vuotta. Konsernin johtoryhmään hän on kuulunut Wholesale Bankingin johtajana viimeksi kuluneen 
vuoden ajan.  
 
- Erik Ekmanilla on vankka kokemus asiakastoiminnoista. Hänellä on myös vahvat johtamistaidot ja hän nauttii 
ihmisten kanssa työskentelystä ja kehitystyöstä. Siksi hän on oikea henkilö ottamaan vastaan Mads G. 
Jakobsenin tehtävät. Hän on aktiivisesti sitoutunut transaction banking -palvelujen muutokseen ja siihen, että 
palvelemme jatkossakin yritysasiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Erik ymmärtää myös syvällisesti 
käynnissä olevan muutosohjelman ja siihen sisältyvien IT-järjestelmämuutosten merkityksen. Tämä on erittäin 
tärkeää Commercial & Business Bankingille, Casper von Koskull sanoo. 
 
- Minulle tärkeintä ovat ihmiset - niin nordealaiset kuin asiakkaamme - ja se, että parannamme joka päivä 
toimintaamme ja teemme muutoksia tehdäksemme kaiken parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä kulmakivenä 
ovat digipalvelumme. Digitalisaatio antaa meille mahdollisuuden löytää täysin uusia tapoja työskennellä ja olla 
vuorovaikutuksessa. Ihmisten, liiketoiminnan ja tietotekniikan integroitu kehittäminen on intohimoni. Pankki, joka 
todella ymmärtää asiakkaitaan ja kehittää kaikkein käyttäjäystävällisimmät ratkaisut, menestyy pitkällä aikavälillä 
parhaiten. Juuri tämä inspiroi minua valtavasti uudessa roolissani, Erik Ekman sanoo. 
 
Mads G Jakobsen siirtyy pois operatiivisesta roolistaan ja jää pois konsernin johtoryhmästä 1. marraskuuta 
mennessä. Erik Ekman aloittaa Commercial & Business Bankingin johtajana samana päivänä. Jotta 
siirtymävaihe sujuu joustavasti, Mads G Jakobsen jatkaa joitakin sisäisiä tehtäviään lähikuukausien ajan. Erik 
Ekman jatkaa Wholesale Bankingin johtajana kunnes hänelle on nimetty seuraaja. 
 
Konsernin johtoryhmän jäsenet ja heidän tehtävänsä 1. marraskuuta 2016 lähtien: Casper von Koskull, 
konsernijohtaja, Torsten Hagen Jørgensen, konsernin operatiivinen johtaja ja varakonsernijohtaja, Erik Ekman, 
Commercial & Business Bankingin johtaja (ja Wholesale Bankingin johtaja kunnes seuraaja on nimetty), Heikki 
Ilkka, konsernin talousjohtaja, Ari Kaperi, konsernin riskijohtaja, Topi Manner, Personal Bankingin johtaja, 
Snorre Storset, Wealth Managementin johtaja, Karen Tobiasen, Chief HR Officer, ja Matthew Elderfield, Group 
Compliancen johtaja. 
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