Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 13. juni 2018

Nordea udnævner Chief Legal Officer
Nordea har udnævnt Jussi Koskinen, i dag Vice President og leder af Global Corporate Legal i Nokia, til
ny Chief Legal Officer og medlem af koncernledelsen. Han tiltræder 1. september 2018. Udnævnelsen
sker, efter at nuværende Chief Legal Officer Lena Eriksson har besluttet at stoppe i Nordea i starten af
2019 for at gå på pension.
Jussi Koskinen, 43, der kommer fra en stilling som leder af Global Corporate Legal og bestyrelsessekretær i
Nokia Corporation, tiltræder stillingen som Chief Legal Officer i Nordea og indtræder i koncernledelsen.
Desuden vil han fungere som sekretær for bestyrelsen. Jussi Koskinen har siden 2004 haft ledende stillinger
inden for jura og compliance i Nokia og arbejdet bredt med forskellige juridiske forhold, herunder erhvervsretlige
og lovgivningsmæssige forhold.
- Med udnævnelsen af Jussi får vi en stærk, forretningsorienteret leder af det juridiske team med bred
international erfaring, og jeg glæder mig til at byde Jussi velkommen i Nordea, siger Casper von Koskull,
Nordeas koncernchef.
- Jeg glæder mig meget til at blive en del af Nordea på et spændende tidspunkt i bankens transformation og det
igangværende arbejde med at flytte hovedsædet til Finland, siger Jussi Koskinen, kommende Chief Legal
Officer i Nordea.
Udnævnelsen af Jussi Koskinen sker, efter at nuværende Chief Legal Officer Lena Eriksson har besluttet at
stoppe i Nordea efter 29 år i ledende juridiske roller, bl.a. som leder af Group Legal siden 2003 og sekretær for
Nordeas bestyrelse siden 2008. Lena Eriksson går på pension senest i marts 2019, når overdragelsen til Jussi
Koskinen er gennemført.
- Lena har ydet et meget betydeligt bidrag til Nordea, og jeg vil gerne takke hende for hendes engagement og
mange gode resultater gennem årene, hvor hun har været en nøgleperson i opbygningen af vores interne
juridiske funktion. Lena har igennem 29 år været højt værdsat både som leder af det juridiske team og som
rådgiver for ledelsen, og hun har været involveret i mange vigtige begivenheder i vores historie som fx
fusionerne, der skabte Nordea, og den igangværende flytning af hovedsædet, siger Casper von Koskull.
- Det har været en ære at varetage denne stilling i banken i så mange år og et privilegium at lede det juridiske
team med dets unikke sammensætning af kompetencer. Det har været en meget interessant og spændende tid
med store forandringer i banksektoren og i Nordea. Jeg byder min efterfølger varmt velkommen og vil sammen
med ham sikre en god overgang, siger Lena Eriksson.

Yderligere information:
Claes Eliasson, Group Communications, +46 72 141 67 12

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er information, som Nordea Bank AB (publ) har pligt til at offentliggøre i
henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug og den svenske lov om værdipapirmarkeder. Informationen blev offentliggjort
af ovenstående kontaktpersoner 13. juni 2018 kl. 15.00 (dansk tid).

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle
løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største
finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq
Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Læs mere om os på nordea.com.

