
 
 

 

 

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål 
och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av 
de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq 
Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn. Läs mer om oss på nordea.com. 

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 4 september 2018 

Topi Manner, chef för Personal Banking, 
lämnar Nordea 
 

Topi Manner, chef för affärsområdet Personal Banking och medlem i koncernledningen, 
lämnar Nordea i slutet av 2018 för en befattning som ny verkställande direktör för Finnair. 

 
Topi Manner (44 år) började i Nordea 1997 och har haft ett flertal nyckelbefattningar i Nordea Finland, bland 
annat som vd för Nordea Bank Finland Abp och chef för Banking Finland and Baltics. Sedan 2016 har Topi varit 
chef för hela Personal Banking i samtliga länder, ingått i koncernledningen och varit filialchef för Nordea Bank 
AB (publ), filial i Finland. Sökandet efter en ny chef för Personal Banking har inletts, både internt och externt. 
Topi blir kvar i Nordea till slutet av 2018 och börjar i Finnair den 1 januari 2019.  
 
- Det är tråkigt att Topi lämnar oss, men jag är också stolt över att Nordea har fostrat och utvecklat en sådan 
talang, som nu tar på sig vd-rollen i ett verkligt intressant och väl ansett bolag som Finnair. Topi har under de två 
senaste decennierna bidragit oerhört till Nordea, först i Finland och senare på koncernnivå, och han har haft en 
nyckelroll i vårt pågående transformationsarbete. Topi har byggt upp en stark ledningsgrupp i Personal Banking i 
våra fyra nordiska länder, säger Casper von Koskull, koncernchef för Nordea Bank AB (publ). 
 
- Efter två decennier i Nordea och banksektorn kan jag nu se tillbaka och säga att jag är stolt över vad vi har 
åstadkommit tillsammans genom att bygga upp en framtidssäkrad bank. Det var ett väldigt svårt beslut att lämna 
Nordea. Jag har varit i Nordea hela mitt vuxna liv och hela min yrkeskarriär, och jag älskar verkligen företaget. 
Men möjligheten att få leda Finnair på nästa etapp i företagets fortsatta resa kunde jag bara inte tacka nej till. 
Jag kommer verkligen att sakna människorna och kulturen i Nordea, säger Topi Manner. 

 
För ytterligare information: 
Afroditi Kellberg, presschef, Sverige, tel. 073 350 5599 
 

 
 
 
 
 
 


