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Långivaren DBT rekryterar två toppkrafter 
DBT förstärker teamet med två nya rekryteringar. Annika Vangstad tidigare CMO för 
Landshypotek Bank och nu senast för Business Banking på Nordea, tillträder som  
Chief Marketing Officer på DBT. Max Mennfort som närmast kommer från posten 
som chefsjurist på Euroclear ansluter som General Counsel. Rekryteringarna är en del  
i DBTs fortsatta arbete att bygga framtidens långivare till företag och entreprenörer. 
 

”Jag är stolt över att få in Annika och Max till DBT-teamet. Annikas långa erfarenhet i 
kombination med hennes passion för entreprenörer och företagande blir en värdefull 
byggsten i DBTs tillväxtresa. Max har en ovärderlig erfarenhet från både storbank och 
utmanarbank. Tillsammans med sin gedigna kunskap inom kapitalmarknaden och starka 
affärssinne kommer Max bli en tillgång i vårt fortsatta arbete med att bygga framtidens 
långivare till företag.” 

Alexis Kopylov, vd DBT 
 

Närmast kommer Annika Vangstad från Nordea där hon varit nordisk marknadschef för 
företagssidan med ansvar för marknadsföring och digital försäljning, samt för startup-
samarbeten och hållbart företagande. I sin roll som marknads- och utvecklingschef på 
Landshypotek Bank var Annika var ansvarig för digitaliseringen och varumärkesbytet som 
gjordes i samband med bankoktroj-resan och lanseringen av ett nytt kunderbjudande mot 
privatmarknaden. Innan dess har Annika varit nordisk kommunikationschef på kreditkorts-
företaget EnterCard samt jobbat med marknadsföring och kommunikation inom både SPP, 
Handelsbanken och Swedbank.  



 
”DBT fyller en viktig roll på marknaden eftersom det behövs nya låneaktörer som kan bidra 
till att Sveriges små- och medelstora företag kan fortsätta växa och utvecklas. Att bli en del 
av ett team som på riktigt sätter företagarnas behov i centrum och engagerar sig i deras 
affär, känns både angeläget och engagerande. Jag ser fram emot att vara med och stärka 
DBTs position så att fler entreprenörer får möjligheter att lyckas med sina planer och 
affärsidéer.” 

Annika Vangstad 
                            
Max Mennfort har mer än 20 års erfarenhet inom bank och finans. Han har haft ledande 
befattningar som chefsjurist på både Euroclear och Marginalen Bank och har lång erfarenhet 
av governance-frågor. Max sitter idag i styrelsen för Scania Finans AB och Fastum 
Hypoteksförvaltning AB. Innan dess arbetade Max på SEB och Danske Bank med 
företagskrediter och företagstransaktioner.  
 

”Sverige har många duktiga och drivna entreprenörer men marknaden erbjuder alltför sällan 
enkla och långsiktiga krediter för dem. DBT sätter entreprenörernas behov i fokus och har ett 
fantastiskt team av kompetenta medarbetare. Jag ser stora möjligheter för DBT och är stolt 
över att bli en del av DBTs framtid.”  

Max Mennfort 
 

För mer information kontakta gärna:  
Alexis Kopylov, vd DBT, mail: alexis@dbt.se tfn: 073-352 33 79 
 
DBT grundades med ambition om att skapa bättre tillväxtförutsättningar för Sveriges små- 
och medelstora företag genom att erbjuda dem den finansiering de behöver och förtjänar.  
Vi förstår entreprenörens behov, begriper affären och hjälper företag att växa. DBT är 
registrerat hos finansinspektionen. 
 
 


