Helsingfors, København, Oslo, Stockholm, 26. oktober 2016

Endringer i Nordeas konsernledelse
Mads G. Jakobsen, leder av Commercial & Business Banking, forlater Nordea. Den nye
lederen av Commercial & Business Banking blir Erik Ekman, som i dag er leder av Wholesale
Banking. Både Mads G. Jakobsen og Erik Ekman har mange år bak seg i Nordea, og begge er
medlemmer av konsernledelsen.
- Mads G. Jakobsen har hatt hele sin yrkeskarriere i Nordea, og jeg er svært takknemlig for hans bidrag til
utviklingen av banken. Han har helt siden fusjonen i 2000 vært sentral i arbeidet med å utvikle Nordea til den
banken vi er i dag. Jeg er lei meg for at han slutter og ønsker ham lykke til videre, sier konsernsjef Casper von
Koskull.
Mads G. Jakobsen ser frem til å utforske ny ukjent grunn:
- Det har ikke vært en enkel avgjørelse å ta, og det finnes aldri et perfekt tidspunkt. Men med den overordnede
forretningstrategien for Commercial & Business Banking på plass er jeg trygg på at dette er et like godt tidspunkt
som noe annet for å avslutte fantastiske 28 år i Nordea og finne en ny oppgave for meg selv. Så det er med
blandede følelser, men også med stolthet at jeg gir meg. Jeg har arbeidet med noen av de mest spennende
oppgavene man kan be om. I en alder av 50 har jeg bestemt meg for å bruke litt tid til å tenke gjennom hva jeg
ønsker å gjøre videre.
Ny leder av Commercial & Business Banking blir Erik Ekman, som har vært i Nordea i nesten ni år og har vært
medlem av konsernledelsen og leder av Wholesale Banking det siste året.
- Erik Ekman har omfattende kundeerfaring fra andre kundesegmenter, solide lederegenskaper og er svært
opptatt av mennesker og utvikling. Derfor er han den rette til å ta over etter Mads G. Jakobsen. Erik har
engasjert seg aktivt i endringene innen transaction banking og har god innsikt i hvordan vi skal betjene både
store og små bedriftskunder på best mulig måte. Han har også en svært god forståelse av de endringene som
nå pågår i Nordea, også når det gjelder IT-plattformen som er så viktig for Commercial & Business Banking, sier
Casper von Koskull.
- For meg handler det om mennesker, menneskene i Nordea og kundene våre, og om å endre oss og gjøre ting
litt bedre dag for dag for å bli best mulig. Den digitale agendaen er en av hjørnesteinene i dette arbeidet.
Digitaliseringen gjør det mulig for oss å finne fullstendig nye måter å jobbe og ha kontakt med kundene på. Det
er nettopp dette jeg brenner for, å utvikle både menneskene, virksomheten og IT-siden sammen. I dag er det
den banken som virkelig forstår kundene og utvikler de mest kundevennlige løsningene, som vinner. Det er
dette som tiltrekker meg så mye med denne nye rollen, sier Erik Ekman.
Mads G. Jakobsen fratrer sin stilling og trer ut av konsernledelsen 1. november, og Erik Ekman tar over rollen
som leder av Commercial & Business Banking fra samme dato. For å sikre en smidig overgang beholder Mads
G. Jakobsen noen av sine interne oppgaver i en overgangsperiode de neste månedene. Erik Ekman fortsetter
som leder av Wholesale Banking til en etterfølger er funnet.
Fra og med 1. november 2016 består konsernledelsen i Nordea av følgende personer: Casper von Koskull,
konsernsjef, Torsten Hagen Jørgensen, Group COO og visekonsernsjef, Erik Ekman, leder av Commercial &
Business Banking (og leder av Wholesale Banking frem til det er funnet en etterfølger), Heikki Ilkka, Group CFO,
Ari Kaperi, Group CRO, Topi Manner, leder av Personal Banking, Snorre Storset, leder av Wealth Management,
Karen Tobiasen, leder av Group HR, Matthew Elderfield, leder av Group Compliance.
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