
 
 

 

 

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Når mennesker vil realisere deres drømme 
og nå deres mål, er vi der med relevante finansielle løsninger. Vi er den førende bank i Norden. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq 
Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com. 

Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 29. januar 2020 kl. 19.45 dansk tid  

 

Nordea udnævner Nina Arkilahti til leder af 
Business Banking 
 
Nordea Bank Abp – Børsmeddelelse – Ændring ledelse/revision 
 
Nina Arkilahti tiltræder stillingen som leder af Business Banking i Nordea og bliver medlem af 
Group Leadership Team.  
 
Nina Arkilahti, 52, har været landechef for Handelsbanken i Finland fra 2010 til 2020. Hun har tidligere haft flere 
ledende stillinger i Handelsbanken, bl.a. som General Manager for Handelsbanken i Tyskland. Nina har en 
kandidatgrad i samfundsvidenskab fra University of Turku. 
 
- Jeg er meget glad for at kunne meddele, at Nina Arkilahti bliver vores nye leder af Business Banking. Hun har 
skabt stærke resultater indenfor opbygning og fastholdelse af erhvervskunderelationer, har indgående kendskab 
til den nordiske finansielle sektor og er en meget erfaren leder. Nina Arkilahti vil bidrage til vores arbejde med at 
styrke vores kundefokus og vores vision om at være en stærk og personlig finansiel partner, siger koncernchef 
Frank Vang-Jensen. 
 
- Jeg er stolt over at få mulighed for at blive en del af Nordea i bankens nye fase. Når man ser på Nordeas 
potentiale, var det en nem beslutning. Jeg glæder mig til at lede Business Banking og blive en del af Group 
Leadership Team, siger Nina Arkilahti. 
 
Udnævnelsen er betinget af myndighedernes godkendelse. 
 
Nina Arkilahti tiltræder stillingen senest 1. august 2020. Indtil da er Ari Kaperi, Country Senior Executive for 
Finland, fungerende leder af Business Banking. 
 
Business Banking betjener ca. 550.000 små og mellemstore erhvervskunder på Nordeas fire hjemmemarkeder. 
 
 
Yderligere information: 
Sara Helweg-Larsen, leder af Group Communication and Branding, +45 22 14 00 00 
sara.helweg-larsen@nordea.com 

 
 

Informationen indeholdt i denne børsmeddelelse blev offentliggjort af ovenstående kontaktperson 
29. januar 2020 kl. 20:55 dansk tid. 
 
 
 
 


