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Anna Storåkers lähtee Nordeasta 
 

Ruotsin Personal Bankingin johtaja ja maajohtaja Anna Storåkers on päättänyt lähteä Nordeasta. 
Hän on työskennellyt konsernin johtotehtävissä yhdeksän vuotta. 
  
- Monen hienon Nordea-vuoden jälkeen olen nyt työurani keskivaiheilla, ja olen päättänyt, että minun 
on aika miettiä seuraavaa vaihetta urallani. Tämä on henkilökohtainen päätökseni. Jatkan 
työskentelyä Nordeassa seuraavien kuukausien ajan, jotta pystymme varmistamaan sujuvan 
siirtymävaiheen, Anna Storåkers sanoo. 
 
Anna Storåkers on vaikuttanut Nordean muutokseen vuosikymmenen ajan eri tehtävissä, muun 
muassa Ruotsin pankkitoiminnan johtajana ja Group Strategy and Corporate Development -yksikön 
johtajana.  
 
- Olen erittäin ylpeä Nordean kulttuurimuutoksesta ja panostuksista digitaalisuuteen sekä siitä, miten 
paljon olemme saavuttaneet yhdessä, kun olemme luoneet tulevaisuuden pankkia. Minua 
ilahduttavat esimerkiksi Apple Pay, joka tuotiin asiakkaille viime syksynä, ja se, että 40 prosenttia 
Nordean neuvontatapaamisista järjestetään Ruotsissa nykyisin verkossa. Olemme investoineet 
runsaasti tekniikkaan ja complianceen, joten Nordean asema on hyvä. Siksi jätän Nordean tässä 
vaiheessa luottavaisena. Tiedän, että pankki on valmistautunut hyvin tulevaisuuteen. Nordealaisten 
osaaminen ja saavutukset tekevät minuun vaikutuksen joka päivä, Anna Storåkers sanoo.  
 
Anna Storåkersin yhteys Nordeaan ei katkea, sillä hän jatkaa työtään Nordean konserniyhtiöiden 
(kuten Nordea Life Holdingin) hallituksissa. 
 
Anna Storåkersin esimies, Personal Bankingin johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Topi Manner 
on harmissaan Annan lähdöstä. 
  
- On todella valitettavaa, että Anna on päättänyt lähteä Nordeasta. Samalla haluan kuitenkin kiittää 
Annaa hänen erinomaisesta työstään, johtajuudestaan ja lukemattomista saavutuksistaan. Hän on 
työtoveri, jota jäämme ikävöimään. Anna on rakentanut vahvan ja erittäin osaavan johtoryhmän. 
Luotan siihen, että ryhmä pystyy viemään Ruotsia varten tekemiämme suunnitelmia eteenpäin sillä 
aikaa, kun etsimme Annalle seuraajaa, Topi Manner sanoo.  
  
Seuraajan hakuprosessi käynnistetään välittömästi. Anna Storåkers jatkaa Nordeassa nykyisessä 
tehtävässään 1. syyskuuta saakka. 
 
 
Lisätietoja: 

Afroditi Kellberg, konserniviestintä, +46 733 50 55 99 
 


