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Pressmeddelande 
 
30 september 2019 
 

Förändringar i ledningen för Swedbank Estland  
 
Styrelsen (Council) för Swedbank Estland har beslutat att utse Olavi Lepp till permanent vd 
och Anna Kõuts till permanent CFO för Swedbank Estland. Som en följd av ett styrelsebeslut 
lämnar också tre medlemmar av ledningsgruppen sina uppdrag och banken.  

 
- Förändringen i ledningen kommer att ta Swedbanks estniska verksamhet framåt. 

Olavi Lepp och Anna Kõuts är båda erfarna bankchefer och har starkt bidragit till 
Swedbanks utveckling, säger Björn Elfstrand, styrelseordförande Swedbank Estonia.  
 

- Vårt åtagande att utveckla Swedbank i Estland med våra kunder och samhället i fokus är 
fortsatt starkt och förändras inte. Som den ledande banken i Estland är vi fullt fokuserade på 
att fortsätta vårt arbete med att utveckla våra processer för att förhindra och förebygga 
penningtvätt, säger Charlotte Elsnitz, chef för baltisk bankverksamhet, Swedbank. 

 
De tre personer som lämnar banken och ledningen för Swedbank Estland är Robert Kitt, f.d. vd, 
Vaiko Tammeväli, f.d. CFO och Kaie Metsla, nuvarande chef för privatmarkandsdivisionen. Såväl 
Robert Kitt som Vaiko Tammeväli har varit suspenderade från sina uppdrag sedan den 17 juni 
2019.  
 

- Att ta bort tre uppskattade chefer från deras positioner är ett tufft beslut att fatta. Det 
är dock en konsekvens av bankens pågående interna undersökning. Beslutet är 
baserat på information gällande historiska tillkortakommanden relaterat till vårt arbete 
med att motverka penningtvätt, säger Björn Elfstrand, styrelseordförande Swedbank 
Estland.  
 

I nuläget har inga kriminella förehavanden identifierats eller rapporterats. 
  
Tarmo Ulla går in som ny chef för privatmarknadsdivisionen.  
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