
 
 

 

 

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og 
virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største 
finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, 
Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Les mer om oss på nordea.com. 

 

 

 

Helsingfors, København, Oslo, Stockholm, 29. mai 2018 

Anna Storåkers forlater Nordea 
 
Etter ni år i ledende stillinger i Nordea har Anna Storåkers, Head of Personal Banking Sweden 
og Country Senior Executive Sweden, bestemt seg for å forlate Nordea. 
  
- Etter mange fine år i Nordea befinner jeg meg nå midt i mitt yrkesaktive liv og har besluttet at det er på tide å 
tenke på neste fase i karrieren. Dette er en personlig avgjørelse. Jeg blir værende i Nordea de neste månedene 
for å gjøre overgangen så enkel som mulig, sier Storåkers. 
 
Anna Storåkers har deltatt i Nordeas transformasjon det siste tiåret i de forskjellige stillingene hun har hatt, blant 
annet som Head of Banking Sweden og Head of Group Strategy and Corporate Development.  
 
- Jeg er veldig stolt av den kulturelle og digitale transformasjonen i Nordea og hvor mye vi har oppnådd sammen 
når det gjelder å ta banken inn i fremtiden. For eksempel gjennomfører Nordea i Sverige i dag 40 prosent av 
rådgivningsmøtene i form av nettmøter, og i fjor høst ble Apple Pay lansert. De store investeringene i teknologi 
og compliance har gitt Nordea en god posisjon. Det gjør at jeg forlater Nordea i trygg forvissning om at banken 
er godt forberedt på fremtiden. Jeg imponeres hver dag over menneskene i Nordea og alt som oppnås, sier 
Anna Storåkers.  
 
Anna Storåkers kommer fortsatt til å ha nær kontakt med Nordea, for hun fortsetter i ett eller flere av 
styrevervene hun har i Nordea i dag, blant annet Nordea Life Holding.  
  
- Jeg er virkelig lei meg for at Anna forlater banken. Samtidig vil jeg rette en stor takk til Anna for det gode 
arbeidet, lederskapet og alt som er oppnådd. Hun er en kollega som vil bli savnet. Anna har bygget opp et solid 
og kompetent lederteam som jeg vet vil levere på planene for Sverige til vi har en ny person på plass, sier Topi 
Manner, Head of Personal Banking og medlem av konsernledelsen.  
  
Prosessen med å finne Annas etterfølger starter umiddelbart. Anna Storåkers blir i sin nåværende rolle i Nordea 
frem til 1. september.  
 
 
For mer informasjon: 
Afroditi Kellberg, pressesjef i Nordea i Sverige, +46-733 50 55 99 


