
 
 

 

 

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 ledande banken i Norden. 
Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com. 

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 januari 2020, kl. 20.45 EET 

 

Nordea utser Nina Arkilahti till chef för 
Business Banking 
 
Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Ändring av styrelse/ledning/revisor 
 
Nina Arkilahti börjar på Nordea som chef för Business Banking och tar plats i 
koncernledningen. 
 
Nina Arkilahti (52) har varit Handelsbankens Finlandschef från 2010 till 2020. Dessförinnan har hon haft flera 
ledande befattningar på Handelsbanken, bland annat som Handelsbankens Tysklandschef. Nina har en 
magisterexamen i samhällsvetenskap från Åbo universitet. 
 
– Jag är mycket glad över att kunna meddela att Nina Arkilahti är vår nya chef för Business Banking. Hon har en 
stark meritlista när det gäller att bygga och upprätthålla affärsrelationer med företagskunder, mycket god 
kännedom om den nordiska finanssektorn och hon är en mycket erfaren ledare. Nina Arkilahti ska stötta oss i att 
stärka vårt kundfokus och vår vision att vara en stark och personlig finansiell partner, säger vd och koncernchef 
Frank Vang-Jensen. 
 
– Jag är stolt över möjligheten att börja på Nordea i bankens nya fas. Sett till Nordeas potential blev det ett lätt 
beslut att tacka ja till tjänsten. Jag ser fram emot att leda Business Banking och ansluta till koncernledningen, 
säger Nina Arkilahti. 
 
Utnämningen förutsätter myndighetsgodkännande. 
 
Nina Arkilahti tillträder sin nya tjänst senast den 1 augusti 2020. Till dess är Ari Kaperi, landschef för Finland, 
tillförordnad chef för Business Banking. 
 
Business Banking har cirka 550 000 små och medelstora företagskunder på Nordeas fyra hemmamarknader. 
 

 
För ytterligare information: 
Sara Helweg-Larsen, chef för Group Communication and Branding, +45 22 14 00 00 
sara.helweg-larsen@nordea.com 
 
 
 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
kl. 21:55 EET den 29 januari 2020. 

 


