
 
 

 

 

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål 
och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av 
de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq 
Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com. 

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 14 november 2018 

 

Frank Vang-Jensen har utsetts till ny chef för 
Personal Banking och tar plats i Nordeas 
koncernledning 
 
Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Ändring av styrelse/ledning/revisor 
 
Frank Vang-Jensen, idag landschef för Danmark och chef för Personal Banking Danmark, blir 
chef för Personal Banking på koncernnivå och ny medlem i koncernledningen. 
 
- Frank personifierar och står för själva kärnan i Nordeas kundvision. Sedan Frank började i Nordea har han 
drivit på utvecklingen inom de prioriterade områdena på privatsidan i Danmark, bland annat en rad initiativ för att 
förbättra kundnöjdheten. Frank drivs av att förenkla för kunderna och har en passion för att ständigt öka 
engagemanget bland både kunder och medarbetare. Jag ser fram emot att få välkomna Frank i 
koncernledningen och fortsätta följa det han och Personal Banking-teamet levererar till våra kunder, säger 
Casper von Koskull, koncernchef i Nordea. 
 
Innan han kom till Nordea 2017 var Frank Vang-Jensen 18 år på Handelsbanken, senast som verkställande 
direktör, där han skapat starka affärsresultat genom att förbättra kundnöjdheten och utöva ett ledarskap präglat 
av syfte och värderingar.  
 
- Jag känner mig glad, hedrad och ödmjuk inför den här nya utmaningen att leda och utveckla Nordeas Personal 
Banking-verksamhet i våra fyra länder och dra nytta av Nordeas storlek. Efter ett och ett halvt år i Nordea kan 
jag säga att jag verkligen gillar företaget, liksom syftet och de värderingar som vi navigerar efter. Det är en så 
intressant tid, och vi har farten uppe och viljan att anpassa oss till de omvälvande förändringar som banksektorn 
står inför. Jag känner ett starkt engagemang för vår satsning på digitalisering och vårt agila arbetssätt – allt för 
att leverera fantastiska lösningar och tjänster för våra kunder, säger Frank Vang-Jensen. 
 
Frank fortsätter att vara involverad i den danska verksamheten i sin roll som landschef, med särskilt fokus på 
kontakter med danska myndigheter, institut, handelsorganisationer, partner och media i frågor som rör Danmark. 
 
Frank Vang-Jensen tillträder sin nya befattning den 1 december 2018, vilket ger tid för överlämning innan Topi 
Manner lämnar Nordea i slutet av december 2018. Från detta datum ingår därmed följande personer i Nordeas 
koncernledning: Casper von Koskull (vd och koncernchef), Torsten Hagen Jørgensen (Group COO och 
ställföreträdande koncernchef), Erik Ekman (chef för Commercial & Business Banking), Matthew Elderfield (chef 
för Group Compliance), Christopher Rees (Group CFO), Martin A Persson (chef för Wholesale Banking), Snorre 
Storset (chef för Wealth Management), Karen Tobiasen (chef för Group People), Julie Galbo (Group Chief Risk 
Officer), Jussi Koskinen (chef för Group Legal) och Frank Vang-Jensen (chef för Personal Banking).  
 
Rekryteringen av en ny chef för Personal Banking i Danmark liksom Country Senior Executive har redan inletts. 
 
För ytterligare information: 
Afroditi Kellberg, presschef Sverige, tel. 073 350 55 99 
 
 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 
kl. 07.30 CET den 14 november 2018. 

 


