
 
 

Northmill anställer ny analys- och kreditchef 

 
- Georges Mansourati från Swedbank får en nyckelroll i den svenska 

tech-bankens snabba tillväxt 

 

Stockholm 18 november 2019: Northmill som nyligen erhöll svenskt banktillstånd fortsätter attrahera 

nyckelkompetens och anställer Georges Mansourati som ny analys- och kreditchef. Georges kommer närmast 

från Swedbank där han under elva år haft en mängd ledande roller, däribland som riskanalytiker, trader, 

business owner för advanced analytics och ansvarig för XVA & Capital Management. Uppgiften på tech-

banken blir att leda arbetet inom avancerad dataanalys och fortsätta utveckla framtidens modeller i syfte att 

omvandla data till lösningar som förbättrar människors privatekonomi. Georges tar även plats i Northmills 

ledningsgrupp. 

Hikmet Ego, Vd på Northmill kommenterade: 

- Georges är ytterligare ett bevis på att vi attraherar de allra bästa och vi är väldigt glada att ha honom ombord. Han 

har bred svensk och internationell erfarenhet av att etablera och accelerera analys-och kreditarbetet. Georges djupa 

kunskap inom dataanalys och kreditmodellering kommer göra det möjligt för oss att fortsätta vara proaktiva och 

befinna oss ännu närmare kundernas behov. Något som blir viktigt när vi planerar att bredda vår produktportfölj 

ordentligt närmaste tiden, samtidigt som vi växlar upp arbetet med att etablera oss som en internationell tech-bank.  

Det färska svenska banktillståndet öppnar många spännande möjligheter och Northmill investerar just nu kraftigt 

inom analytics, risk, IT och compliance. Bland annat tillsattes nyligen en riskchef och under det tredje kvartalet i år 

dubblades antalet medarbetare på tech-avdelningen som idag utgör femtio procent av de 125 medarbetarna. 

Georges Mansourati kommenterade: 

- Jag ser verkligen framemot att bli en del av ett av Europas mest spännande och lönsamma bolag inom fintech-

sektorn. Det är tydligt för mig att Northmill är ett tech-bolag som bedriver bankverksamhet där innovation och 

produktutveckling är kärnan. Snabbrörligheten, skalbarheten och effektiviteten i processerna tilltalar mig och jag 

tror verkligen på bolagets kapacitet att förverkliga visionen att förbättra vardagsekonomin för alla. Det finns en 

genuin vilja att utmana en traditionell bransch och göra det bättre för konsumenterna. I det arbetet ser jag framemot 

att spela en viktig roll.  

Northmills strategiska investeringar och långsiktighet har lagt grunden för att skala upp det nya varumärket Rebilla 

som just nu består av tre produkter, Reduce, Reward och Reassure. 

 

https://www.northmill.com/news/northmill-receives-license-to-conduct-banking-operations-from-the-sfsa/
https://www.northmill.com/news/northmill-appoints-daniel-roxo-as-new-cro/
https://www.rebilla.com/se/
https://www.northmill.com/news/northmill-launches-rebilla-reduce/
https://www.northmill.com/news/northmill-introduces-a-unique-loyalty-program/
https://www.northmill.com/news/northmill-launches-insurance-for-rebilla/


Hikmet Ego kommenterade: 

- Föreställ dig att du har en personlig bankrådgivare som arbetar för dig dygnet runt året om med målsättningen att 

förbättra din privatekonomi, genom att exempelvis erbjuda lägre ränta eller skräddarsy dina försäkringar så att du 

endast betalar när du använder dem. Allt i syfte att hjälpa dig spara pengar. Det är det vi skapar med Rebilla, men vi 

byter ut den personliga bankrådgivaren mot teknologi.  

 

Om Northmill 

Northmill, grundat 2006 i Stockholm, Sverige, är en tech-bank med visionen att förenkla vardagsekonomin för alla. Vi utvecklar 

kundcentrerade och lättillgängliga produkter som hjälper alla att spara tid och pengar. Northmill har 200 000 kunder och 125 

medarbetare, med över 50 procent som arbetar med IT, i tre länder. Northmill Bank AB står under tillsyn av Finansinspektionen 

och omfattas av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. www.northmill.com. 
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