
 

 
Ny VD på Northmill Bank 
 
– Tord Topsholm ska ta neobanken till nästa nivå 
 
Stockholm 13 oktober 2021: Neobanken Northmill, som har visionen att förbättra människors 
privatekonomi, tillsätter Tord Topsholm som ny VD. Tord har lång erfarenhet av ledande 
positioner inom bank- och tekniksektorn, både i Sverige och internationellt. Bland annat har han 
varit Head of Product and Marketing på telekomgiganten BT, Chief Operating Officer på 
Entercard och VD på Catella Bank. Närmast kommer Tord från rollen som VD på Avida Finans, 
som under hans ledning växte kraftigt och skalade upp i flera länder. Hans huvudsakliga uppgift 
på Northmill blir att fortsätta arbetet med att lansera nya produkter som kunderna älskar och 
accelerera tillväxtresan ytterligare.  
 
Tord Topsholm, VD på Northmill Bank kommenterar: 
–  Att ta över som VD på Northmill är mycket spännande eftersom neobanken har möjligheten att göra 
något riktigt, riktigt stort. Northmill befinner sig mitt i den kraftiga rörelse som just nu äger rum på 
fintech-marknaden och som handlar om att hitta nya affärsmodeller i skärningspunkten mellan det digitala 
och det personliga. Jag har aldrig tidigare sett ett bolag som står så väl rustat för denna förändring. Som 
ett djupt teknikdrivet bolag med lönsamhet och egen banklicens, samtidigt som man befinner sig i tillväxt, 
har Northmill en unik position. Det gör det möjligt att utmana vad banking ska handla om, nämligen 
kundens personliga upplevelse och behov. Tiden när banken talar om för kunden vad den behöver är 
förbi. Det är kunderna som sitter i förarsätet nu.  
 
Northmills avgående VD Hikmet Ego, som även är medgrundare och nu kommer fortsätta som Chief 
Information Officer, CIO, kommenterar tillsättningen av Tord:  
 
– Vi är mycket glada att Tord valde Northmill och ser fram emot att under hans ledarskap ta ytterligare 
steg i vår utveckling mot en ledande neobank. Tords driv, teknik- och produktkompetens och starka 
strategiska affärssinne är precis vad vi behöver för att accelerera vår tillväxtresa ytterligare. Han är van att 
arbeta nära och direkt med kunderna, och förstår värdet av att lyssna på deras feedback. Det är så vi 
kommer att fortsätta bygga upp vårt erbjudande - tillsammans med kunderna. Mina medgrundare och jag 
ser verkligen fram emot att arbeta nära Tord på vår långsiktiga tillväxtresa.  
 
Northmill planerar både geografisk expansion och flera spännande produktlanseringar framöver.  
 
– Utvecklingen av vårt nya betalkort är ett bra exempel på modern produktutveckling, där slutanvändarna 
är en naturlig del av processen. Det är så jag gillar att arbeta. Släppa en första version, testa och hämta in 
feedback och fortsätta utveckla i snabb takt. Att hela tiden vara nära och tillsammans med användarna.  



 
 
Northmill har lyckats hitta en gyllene kombination av det personliga och det digitala. Kulturen och teamet 
är imponerande och jag ser verkligen fram emot att vi tillsammans ska ta Northmill till nästa nivå, säger 
Tord.  
 
Tord Topsholm tillträder som VD omedelbart.   
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Om Northmill 
Northmill är en neobank som har visionen att förbättra människors privatekonomi. Vi har hjälpt över 200 000 kunder 
och idag är vi 150 medarbetare i fyra länder. Northmill Bank AB grundades 2006 och står under tillsyn av 
Finansinspektionen och omfattas av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 
www.northmill.com 

 

 
 


