
 
 

 

 

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 Helsinki, Nasdaq 
Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com. 
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Frank Vang-Jensen, nuværende landechef i Danmark og leder af Personal Banking Danmark, 
bliver ny leder af Personal Banking for hele koncernen og indtræder i koncernledelsen. 
 
“Frank personificerer selve kernen i Nordeas kundevision. Siden Frank kom til Nordea, har han sikret fremgang i 
forhold til alle topprioriteter for privatkundeområdet i Danmark ved at igangsætte en række initiativer for at 
forbedre kundetilfredsheden. Frank er optaget af at gøre det nemt for kunden i kontakten med banken og 
brænder for kontinuerligt at forbedre både kunde- og medarbejderengagement. Jeg glæder mig til at byde Frank 
velkommen i koncernledelsen og fortsat at følge ham og Personal Banking-teamet i deres bestræbelser på at 
levere til kunderne”, siger Nordeas koncernchef Casper von Koskull. 
    
Før Frank Vang-Jensen kom til Nordea i 2017, var han 18 år i Handelsbanken, senest som koncernchef. Her 
skabte han stærke forretningsresultater gennem forbedret kundetilfredshed og en formåls- og værdidrevet 
ledelse.  
 
“Jeg er glad, beæret og ydmyg over for denne nye udfordring med at lede og udvikle Nordeas 
privatkundeforretning på tværs af vores fire markeder bl.a. ved at drage fordel af Nordeas størrelse. I de 1½ år, 
jeg har været i Nordea, er jeg kommet til at holde meget af virksomheden og det formål og de værdier, vi 
navigerer efter. Det er en spændende tid lige nu, og vi har momentum og viljen til at tilpasse os de store 
forandringer, banksektoren står over for. Jeg er dybt engageret i vores digitale rejse og vores agile måde at 
arbejde på – alt sammen med det formål at skabe fantastiske løsninger og services for vores kunder”, siger 
Frank Vang-Jensen. 
 
Frank vil fortsat være involveret i de danske aktiviteter i en rolle som landechef med særligt fokus på forholdet til 
de danske myndigheder, institutioner, interesseorganisationer, samarbejdspartnere og medier i forbindelse med 
den overordnede danske dagsorden.  
 
Frank Vang-Jensen tiltræder sin nye rolle 1. december 2018, hvilket giver tid til overdragelse, før Topi Manner 
forlader Nordea ved udgangen af december 2018. Pr. samme dag vil Nordeas koncernledelse således have 
følgende medlemmer: Casper von Koskull (koncernchef), Torsten Hagen Jørgensen (Group COO og 
vicekoncernchef), Erik Ekman (leder af Commercial & Business Banking), Matthew Elderfield (leder af Group 
Compliance), Christopher Rees (Group CFO), Martin A Persson (leder af Wholesale Banking), Snorre Storset 
(leder af Wealth Management), Karen Tobiasen (leder af Group People), Julie Galbo (Group Chief Risk Officer), 
Jussi Koskinen (leder af Group Legal) og Frank Vang-Jensen (leder af Personal Banking).  
 
Rekrutteringen af en ny leder af Personal Banking i Danmark og Country Senior Executive er allerede i gang 

 
Yderligere information: 
Stine Green Paulsen, pressechef, Danmark, 70 80 11 62 
 
 

Informationen indeholdt i denne børsmeddelelse blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 
14. november 2018 kl. 07.30 dansk tid. 


