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Handelsbanken ökar takten i Kina  
– Michael Zell blir ny landchef  
 
Michael Zell blir den 1 september ny landchef för Handelsbanken i Kina. 
 
Handelsbanken har funnits i Kina sedan 1982. Idag har banken kontor i 
bland annat Beijing, Shanghai och Hong Kong S.A.R. 
 
– Vi var först på plats och vi är fortfarande störst bland de nordiska 
bankerna i Kina. Min ambition är att öka det försprånget, säger Michael 
Zell, som idag är VD för Handelsbanken Liv. 
 
Handelsbankens hemmamarknader är de nordiska länderna och Storbritannien. När 
bankens kunder etablerar sig i länder utanför dessa marknader, följer Handelsbanken 
gärna med: 
 
– Detta uppskattar våra kunder. Det är därför vi idag finns på fler platser i till exempel 
Asien, än någon annan nordisk bank, säger Pär Boman, VD och koncernchef för 
Handelsbanken. 
 
– Valet av Michael Zell, med hans mycket gedigna bakgrund i banken, var självklart. 
Det visar också att vi menar allvar med en ökad ambitionsnivå i Kina. Våra kunder har 
ökat takten i Kina, därför gör vi det också, säger Pär Boman.  
 
Michael Zell tillhör en av Handelsbankens mest rutinerade chefer, med lång erfarenhet 
av att starta nya verksamheter och genomföra stora förändringar.  
 
Han byggde upp bankens verksamhet i New York i slutet av 1980-talet och 
omvandlade sedan dåvarande Svenska Finans till ett modernt finansbolag, som 
integrerades in i Handelsbanken under namnet Handelsbanken Finans.  
 
När Handelsbanken köpte Stadshypotek 1997 utsågs Michel Zell till VD med uppdrag 
att snabbt integrera bolaget i koncernen. Efter det blev han chef för Handelsbankens 
då största regionbank – Regionbank Mellansverige. De senaste åren har han varit 
chef för bankens försäkringsrörelse och var en av nyckelpersonerna vid den 
framgångsrika försäljningen av SPP förra året. 
 
Michael Zell, arbetar idag som VD för Handelsbanken Liv. Någon efterträdare är ännu 
inte utsedd. 
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Michael Zell, VD Handelsbanken Liv 08 - 22 92 20 
Björn Börjesson, chef Handelsbanken International 08 - 22 92 20 
Johan Lagerström, presschef 08-701 13 95, 070-265 80 14 


