
 
 

 

 

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset 
voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 
10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä 
Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com. 

 

Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 4. syyskuuta 2018 

 

Personal Bankingin johtaja Topi Manner lähtee 
Nordeasta 

Personal Bankingin johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Topi Manner lähtee Nordeasta 
vuoden 2018 loppuun mennessä. Hän siirtyy Finnairin uudeksi toimitusjohtajaksi. 

 
Topi Manner (44) aloitti työt Nordeassa vuonna 1997. Hän on näiden vuosien aikana toiminut useissa tärkeissä 
johtotehtävissä Suomessa, muun muassa Nordea Pankki Suomi Oyj:n toimitusjohtajana sekä Suomen ja Baltian 
maiden vähittäispankin vetäjänä. Vuodesta 2016 lähtien Topi on johtanut henkilöasiakkaiden palvelusta 
vastaavaa liiketoiminta-aluetta kaikilla markkinoilla ja ollut konsernin johtoryhmän jäsen. Lisäksi hän on toiminut 
Nordea Bank AB:n (publ) Suomen sivuliikkeen johtajana. Topin seuraajan haku on käynnistetty sekä sisäisesti 
että ulkoisesti. Topi jatkaa Nordeassa vuoden 2018 loppuun saakka ja siirtyy Finnairille 1. tammikuuta 2019.  
 
- On ikävää, että Topi lähtee. Olen samalla kuitenkin ylpeä siitä, että hän on pystynyt kehittämään osaamistaan 
Nordeassa sille tasolle, että hänet on nyt valittu toimitusjohtajaksi todella kiinnostavaan ja arvostettuun yhtiöön, 
kuten Finnair on. Topi on kahden vuosikymmenen aikana vaikuttanut Nordeaan merkittävästi ensin Suomessa ja 
myöhemmin konsernitasolla sekä edistänyt vahvasti konsernissa käynnissä olevaa laajaa muutosta. Topi on 
rakentanut liiketoiminta-alueelleen vahvan johtotiimin kaikissa neljässä Pohjoismaassa, Nordean konsernijohtaja 
Casper von Koskull sanoo. 
 
- Olen työskennellyt Nordeassa ja pankkialalla kaksi vuosikymmentä. Kun nyt katson näitä vuosia taaksepäin, 
olen ylpeä kaikista saavutuksistamme ja siitä, että olemme rakentaneet tulevaisuuden pankin. Päätös lähteä 
Nordeasta oli erittäin vaikea. Olen viettänyt Nordeassa koko aikuisikäni ja työurani, ja yhtiö on minulle erittäin 
läheinen ja tärkeä. Mahdollisuus kehittää Finnairia eteenpäin oli kuitenkin tarjous, jota en voinut vastustaa. Jään 
kaipaamaan suuresti työtovereitani Nordeassa ja luomaamme yrityskulttuuria, Topi Manner sanoo.  
 
 
Lisätietoja: 
Kati Tommiska, konserniviestintä, 050 382 1391 

 


