Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 8. toukokuuta 2019

Julie Galbo lähtee Nordeasta
Nordea Bank Oyj – Pörssitiedote – Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
Group Business Risk Management -yksikön johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Julie Galbo lopettaa työnsä
Nordeassa toukokuun 2019 loppuun mennessä. Hän jättää tehtävänsä konsernin johtoryhmän jäsenenä välittömästi.
Julie Galbo palasi Nordeaan vuonna 2014 ja työskenteli aluksi varallisuudenhoidossa. Hän vastasi Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivien Nordea-pankkien yhdistymisestä yhdeksi pankiksi. Yhtiörakenteen
muutos toteutettiin tammikuussa 2017, minkä jälkeen Julie siirtyi konsernin riskijohtajaksi ja Group Risk Management
and Control -yksikön johtoon. Hänellä oli siten keskeinen rooli Nordean kotipaikan siirrossa Ruotsista Suomeen ja
osaksi Euroopan pankkiunionia. Tällä hetkellä hän toimii Group Business Risk Management -yksikön johtajana. Julie
on ollut konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 lähtien.
– Viisi viime vuotta Nordeassa ovat olleet ammatillisesti erittäin palkitsevaa aikaa. Olen saanut olla mukana
luomassa yhtä pohjoismaista pankkia, vahvistamassa Nordean riskienhallintaa ja valvontatoimintoja sekä
viimeisimpänä siirtämässä Nordean kotipaikkaa pankkiunioniin. Mielestäni Nordea on saanut paljon aikaan – kuten
myös minä henkilökohtaisesti – joten nyt on oikea aika jatkaa kohti uusia haasteita, Julie Galbo sanoo.
– Arvostan Julien merkittävää panosta Nordean hyväksi. Hän on auttanut luotsaamaan pankin läpi yhdestä sen
suurimmista muutoksista Nordean yhdistyessä yhdeksi pankiksi ja siirtyessä pankkiunioniin. Samalla hän tehnyt
väsymätöntä työtä riskienhallinnan ja valvontatoimintojen tehostamiseksi. Olemme kehittäneet pankkiin entistä
vahvempaa hallintotapaa Julien aikana ja päässeet pitkälle hänen vankan asiantuntemuksensa ansiosta. Julie on
ollut mukana luomassa lujaa perustaa, jolle meidän on jatkossakin hyvä rakentaa. Toivotan hänelle kaikkea hyvää
tulevaan, konsernijohtaja Casper von Koskull sanoo.
Group Business Risk Management -yksikön väliaikaisena johtajana toimii Erik Ekman, joka jatkaa samalla
nykyisessä roolissaan Commercial & Business Bankingin johtajana. Tehtävien siirto on parhaillaan käynnissä.
Uuden johtajan rekrytointi on aloitettu.
Johtoryhmässä jatkavat seuraavat jäsenet: Casper von Koskull (konsernijohtaja), Torsten Hagen Jørgensen
(konsernin operatiivinen johtaja ja varakonsernijohtaja), Erik Ekman (Commercial & Business Bankingin johtaja),
Matthew Elderfield (riskijohtaja), Christopher Rees (konsernin talousjohtaja), Martin A Persson (Wholesale Bankingin
johtaja), Snorre Storset (Asset & Wealth Managementin johtaja), Karen Tobiasen (konsernin henkilöstöjohtaja), Jussi
Koskinen (konsernin lakiasiainjohtaja) ja Frank Vang-Jensen (Personal Bankingin johtaja).
Lisätietoja:
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden
välityksellä 8. toukokuuta 2019 kello 11.00 Suomen aikaa.

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.

