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Nordean talousjohtajaksi on nimitetty Ian
Smith
Nordea Bank Oyj – Pörssitiedote – Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
Virgin Money UK PLC:n talousjohtaja Ian Smith siirtyy Nordeaan konsernin talousjohtajaksi ja
Group Finance -yksikön johtajaksi. Hänestä tulee myös konsernin johtoryhmän jäsen.
Ian Smith, 53, toimii tällä hetkellä Virgin Money UK PLC:n talousjohtajana. Hänellä on laaja kokemus
finanssipalvelualalta Isossa-Britanniassa ja hän on toiminut Deloittessa pankkitoiminnan tilintarkastuksesta
vastaavana partnerina sekä myöhemmin yrityskaupoista vastaavana johtajana. Ian on myös toiminut
talousjohtajana Lloyds Banking Group plc:ssä ja Halifax Bank of Scotland plc:ssä. Hänellä on tutkinto
kauppatieteissä Aberdeenin yliopistosta.
– Toivotan Ianin tervetulleeksi Nordeaan. Hän tuo mukanaan johtamistaitoa, asiantuntemusta ja vahvaa
kokemusta. Hänellä on laaja kokemus etenkin taloushallinnosta, varainhallinnasta, liiketoiminnan suunnittelusta,
kulujen hallinnasta ja yrityskaupoista. Nordea on nyt menossa uuteen vaiheeseen, jonka painopisteinä ovat
toiminnan tehokkuuden optimointi, tuottojen kasvattaminen ja entistä paremmat asiakaskokemukset, joten hän on
ihanteellinen talousjohtaja Nordealle juuri nyt. Odotan pääseväni tekemään yhteistyötä hänen kanssaan
liiketoiminnassa ja konsernin johtoryhmässä, konsernijohtaja Frank Vang-Jensen sanoo.
– Nordea on Pohjoismaiden johtava pankki, ja sillä on edessä uusi vaihe. Haluan olla siinä mukana. Yhdessä
konsernin johtoryhmän kanssa pyrin parantamaan pankin taloudellisia tuloksia ja hyödyntämään sen koko
potentiaalia, Ian Smith sanoo.
Nimitys edellyttää viranomaishyväksyntää.
Ian jatkaa tehtävässään Virgin Money UK PLC:ssä hallitun siirtymän varmistamiseksi ainakin Virgin Moneyn
osavuosikatsauksen julkistamiseen (6. toukokuuta 2020) saakka. Tarkka päivämäärä sovitaan myöhemmin.
Kuten aiemmin on ilmoitettu, nykyinen talousjohtaja Christopher Rees on päättänyt muuttaa takaisin IsoonBritanniaan. Hän jättää tehtävänsä Nordeassa ja konsernin johtoryhmässä viimeistään Ianin aloittaessa uudessa
tehtävässään. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.
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Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainitun yhteyshenkilön
välityksellä 30. tammikuuta 2020 kello 13.50 Suomen aikaa.

Nordea panostaa tiiviisiin asiakassuhteisiin. Haluamme olla olennainen osa yhteiskuntaa. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla
ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Olemme Pohjoismaiden johtava pankki. Nordean osake noteerataan
Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

