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13 december 2018 

Patrick MacArthur utsedd till CFO på Nordax 

Patrick MacArthur har utsetts till ny CFO för Nordax Bank. Patrick har varit anställd 

på Nordax sedan oktober 2017 och ingår sedan tidigare i koncernledningen i sin roll som 

Head of Business Development and Strategy. Patrick tillträder sin nya tjänst omgående. 

 

”Jag är mycket glad över att Patrick accepterat erbjudandet att bli vår nya CFO. Patrick har under 

det dryga året han varit en del av Nordax varit den bärande kraften bakom utvecklingen och 

breddningen av vår strategi och affär. Patrick har den kompetens och de personliga egenskaperna 

vi behöver i rollen som CFO under vår fortsatta tillväxtresa.” kommenterar VD Jacob Lundblad.     

 

Patrick har en gedigen erfarenhet inom nordisk finansiell sektor bland annat från sin roll på 

Lindorff som Senior Vice President for Debt Purchasing i Nordeuropa och från Morgan Stanley 

som Vice President i European Financial Institutions Group samt som ansvarig för det nordiska 

FIG-teamet. Patrick har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en Jur. 

kand från Lunds Universitet. 

Nordax koncernledning består av: 

• Jacob Lundblad, VD 

• Rickard Blomberg, Kreditrisk- och analyschef 

• Malin Frick, HR-chef 

• Andreas Frid, Marknads- och Kommunikatonschef 

• Maria Jerrhamre Engström, tf CIO 

• Malin Jönsson, COO 

• Patrick MacArthur, CFO 

• Olof Mankert. CRO  

• Kristina Tham Nordlind, Chefsjurist  

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 som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag 

drygt 160.000 privatkunder 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 är ett flexibelt 

komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – 

privatlån, bolån och sparkonton. Under 2018 träffade Nordax en överenskommelse om att förvärva Svensk 

Hypotekspension, som är specialister på så kallande kapitalfrigöringskrediter. Nordax har cirka 200 anställda 

som arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, 

den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 30 september 2018 

uppgick utlåningen till allmänheten till 14,9 miljarder kronor och inlåningen till 10,7 miljarder kronor. Läs mer 

om Nordax på www.nordaxgroup.com/se.  
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