
 
 

 

 

  

Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 5. syyskuuta 2019 

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

 

 

Nordea Bank Oyj:n hallitus on nimittänyt Frank 
Vang-Jensenin Nordean uudeksi 
konsernijohtajaksi tästä päivästä alkaen 
 
Nordea Bank Oyj – Sisäpiiritieto – Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus  

 
Frank Vang-Jensen vastaa tällä hetkellä Nordean henkilöasiakkaista. Hän on myös konsernin 
johtoryhmän jäsen.  
 

- Frank Vang-Jensen suhtautuu intohimoisesti pankkitoimintaan ja ymmärtää pankkien tärkeän yhteiskunnallisen 

roolin. Olemme tyytyväisiä, että sisäinen ja ulkoinen hakuprosessi on saatu päätökseen. Valintamme kohdistui 

parhaimpaan mahdolliseen henkilöön: Frank Vang-Jensen on kokenut ammattilainen ja hän pystyy aloittamaan 

tehtävässä välittömästi. Odotamme innolla yhteistyötä hänen kanssaan. Tavoitteenamme on kasvu ja entistä 

paremmat asiakaskokemukset, sanoo hallituksen puheenjohtaja Torbjörn Magnusson. 

 

Frank Vang-Jensen (51) aloitti Nordeassa vuonna 2017 Tanskan maajohtajana ja Tanskan henkilöasiakkaista 

vastaavana johtajana. Vuonna 2018 hän siirtyi koko Nordean henkilöasiakkaista vastaavaksi johtajaksi ja konsernin 

johtoryhmän jäseneksi. Hän jatkaa Nordean henkilöasiakkaista vastaavana johtajana, kunnes tehtävään on nimetty 

uusi henkilö. Frank Vang-Jensen on aiemmin työskennellyt useiden vuosien ajan Handelsbankenissa, viimeksi 

pankin konsernijohtajana. Hän on valmistunut Kööpenhaminan kauppakorkeakoulusta. Nimitykseen vaaditaan vielä 

viranomaishyväksyntä. 

  

- Nordeassa on tällä hetkellä hyödyntämätöntä potentiaalia. Meidän on kasvatettava tuottoja ja parannettava 

kustannustehokkuutta nopeasti ja jatkuvasti. Asiakkaiden kokemusta Nordeasta on parannettava edelleen. Olen 

vakuuttunut, että konsernin johtoryhmän ja sitoutuneiden työntekijöidemme avulla saamme hyödynnettyä kaiken 

Nordean potentiaalin, sanoo Frank Vang-Jensen. 

 
Casper von Koskull jatkaa pankissa vuoteen 2020, jotta konsernijohtajan vaihdoksesta tulee mahdollisimman sujuva.    
 
- Olen tuntenut Frank Vang-Jensenin vuodesta 2017 ja työskennellyt hänen kanssaan tiiviisti. Olen vakuuttunut, että 
hallitus on tehnyt oikean valinnan ja että Frank Vang-Jensen saa vietyä Nordeaa eteenpäin ammatillisella 
osaamisellaan ja henkilökohtaisilla taidoillaan, sanoo Casper von Koskull. 
 

- Casper von Koskull on tehnyt hienoa työtä Nordeassa haastavina aikoina. Hänen johdollaan Nordea on panostanut 

voimakkaasti riskienhallintaan ja sääntelyn noudattamiseen sekä tehnyt tärkeitä investointeja pankin digitaalisiin 

palveluihin ja teknologisiin valmiuksiin. Tänä päivänä pankki on rakenteeltaan parempi ja yksinkertaisempi kuin 

hänen aloittaessaan konsernijohtajana vuonna 2015. Hänen vilpitön ja omistautunut työskentelynsä asiakkaiden 

parissa on innostanut nordealaisia ja muuttanut pankkia. Nordean koko hallitus haluaa kiittää Casper von Koskullia 

hänen työstään ja omistautumisestaan viime vuosina, sanoo Torbjörn Magnusson.   
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Kutsu lehdistötilaisuuksiin Helsingissä ja Tukholmassa 
 
Nordean lehdistötilaisuus Helsingissä, torstaina 5.9.2019 klo 9.00 Suomen aikaa 
 
Nordea järjestää lehdistötilaisuuden Helsingissä torstaina 5.9.2019 kello 9.00 Suomen aikaa. Lehdistötilaisuuteen 
osallistuvat Nordean hallituksen puheenjohtaja Torbjörn Magnusson ja uusi konsernijohtaja Frank Vang-Jensen. 
 
Paikka: Nordean pääkonttori, Aleksis Kiven katu 7, Helsinki. 
 
Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana verkossa alla olevan linkin kautta:  
 
https://nordea.videosync.fi/2019-09-05-press-conference-0900   
 
Tilaisuuteen voi myös osallistua puhelimitse soittamalla alla oleviin numeroihin:  
Tanska: +45 35445577 PIN: 84420150# 
Suomi: +358 981710310 PIN: 84420150# 
Ruotsi: +46 856642651 PIN: 84420150# 
Iso-Britannia: +44 3333000804 PIN: 84420150# 
USA: +1 855 8570686 PIN: 84420150# 
 
Kysymyksiä voi esittää puhelimitse.  
 
Lehdistötilaisuus pidetään englanniksi. Tilaisuuteen voi rekisteröityä lähettämällä sähköpostia 
kati.tommiska@nordea.com tai soittamalla numeroon +358 50 3821391. Osallistujien on turvallisuussyistä esitettävä 
voimassa oleva henkilöllisyystodistus.  
 
 
Nordean lehdistötilaisuus Tukholmassa, torstaina 5.9.2019 klo 13.00 Ruotsin aikaa 
 
Nordea järjestää lehdistötilaisuuden Tukholmassa torstaina 5.9.2019 kello 13.00 Ruotsin aikaa. Lehdistötilaisuuteen 
osallistuvat Nordean hallituksen puheenjohtaja Torbjörn Magnusson ja uusi konsernijohtaja Frank Vang-Jensen. 
 
Paikka: Nordean päätoimipaikka Ruotsissa, Smålandsgatan 17, pääsisäänkäynti, Tukholma, Ruotsi. 
 
Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana verkossa alla olevan linkin kautta:  
 
https://nordea.videosync.fi/2019-09-03-press-conference-1300   
 
Tilaisuuteen voi myös osallistua puhelimitse soittamalla alla oleviin numeroihin:  
Tanska: +45 35445577 PIN: 52976021# 
Suomi: +358 981710310 PIN: 52976021# 
Ruotsi: +46 856642651 PIN: 52976021# 
Iso-Britannia: +44 3333000804 PIN: 52976021# 
USA: +1 855 8570686 PIN: 52976021#.  
 
Kysymyksiä voi esittää puhelimitse.  
 
Lehdistötilaisuus pidetään ruotsiksi. Tilaisuuteen voi rekisteröityä lähettämällä sähköpostia  
afroditi.kellberg@nordea.com tai soittamalla numeroon +46 73350 5599. Osallistujien on turvallisuussyistä esitettävä 
voimassa oleva henkilöllisyystodistus. 

 
Lisätietoja: 
Sara Helweg-Larsen, konserniviestintä, +45 2214 0000, sara.helweg-larsen@nordea.com 
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Nordea Bank Oyj:n on julkistettava tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot markkinoiden väärinkäytöstä annetun EU-
asetuksen mukaisesti. Tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 5. syyskuuta 
2019 kello 8.00 Suomen aikaa. 


