
Julia Ehrhardt utses till ny
styrelseledamot i Bluestep Bank AB
(publ)
Bluestep Bank AB (publ) har idag, på en extra bolagstämma, utnämnt Julia Ehrhardt till ny
styrelsemedlem i Bluestep Bank AB (publ). Julia har omfattande bakgrund från bankväsendet,
senast i rollen som Chief Retail Banking & Business Development Officer på Hoist Finance och
har även innehaft roller inom risk, treasury samt Head of Debt Investor Relations and Rating på
SEB. Utnämningen är en del av att rusta Bluestep för nästa steg i bolagets tillväxtresa och
innebär att styrelsen utökas från 7 till 8 ledamöter fram till nästa ordinarie bolagstämma.

Bluestep befinner sig i ett expansivt skede där bolaget genomgått stora förändringar under det gångna
året. Försäljningen av privatlånedelen av portföljen har lett till en renodlad bolånebank, bolaget har
etablerat sig i Finland, 60 plusbanken har lanserats i Sverige, samtidigt som nya målgrupper för
kärnverksamheten framträder.

”Vi är mycket glada över att kunna välkomna Julia till styrelsen på Bluestep Bank. Bolaget har påbörjat
en betydande förändringsresa där stora steg redan genomförts, men mycket återstår. I detta arbete är
det viktigt att tillse att styrelsen har spetskompetens för att föra Bluestep in i nästa steg och realisera den
stora potential vi ser. Julia kommer att med sin bakgrund att vara ett mycket gott tillskott till styrelsen och
jag hälsar henne varmt välkommen å bolagets vägnar”, säger Per-Arne Blomquist, styrelseordförande
på Bluestep Bank.

”Bluestep har en väldigt tilltalande affärsmodell och deras verksamhet ligger helt i linje med mitt
engagemang för sociala hållbarhetsfrågor. I en tid då fler och fler utesluts från såväl bostadsmarknaden
som bankmarknaden fyller Bluestep en viktig funktion för många människor. Bolaget utgör en kraft för att
öka den finansiella inkluderingen i samhället och jag ser fram emot att med mina erfarenheter och mitt
engagemang bidra till bolagets långsiktiga tillväxtresa”, säger Julia Ehrhardt.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Per-Arne Blomquist

Styrelseordförande, Bluestep Bank

+ 46 70 723 93 24

 

Sofia Hagman Buhlin

Head of Corporate Communication, Bluestep Bank
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Eller besök: www.bluestepbank.com  

Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 21 oktober 2021 kl. 08:00 CET.
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