
Viktoria Aastrup utsedd till Head of Business Development and Communication för Hoist
Finance
Hoist Finance har utsett Viktoria Aastrup som ny Head of Business Development and Communication. 

Viktoria har tidigare arbetat på Nordea Bank AB, där hon tjänstgjort i flera olika roller mellan 2010 och 2017, bland annat som Regionchef för
Retail Banking i Stockholm, Head of Retail Banking Compliance och Head of Compliance Culture, Communication and Training. Innan Nordea
var hon Senior Investment Manager för statligt ägda bolag på Näringsdepartementet där hon ansvarade för bl.a. Vattenfall AB, Lernia AB och
den svenska statens innehav i TeliaSonera AB. Detta gav henne också bred erfarenhet av att tjänstgöra i flera bolagsstyrelser. 

"Jag är väldigt glad att kunna tillkännage utnämningen av Viktoria till vår nya Head of Business Development and Communication. Hennes
unika erfarenhet, meriter och personliga egenskaper gör henne till det perfekta valet för den här nya rollen på Hoist Finance. Viktorias bidrag
till teamet är av stor betydelse när vi nu ska leverera på vår nya strategi och vision", säger Klaus-Anders Nysteen, VD för Hoist Finance. 

"Från min första kontakt med Klaus-Anders och teamet förstod jag vilken spännande resa mot framtiden Hoist Finance inlett. Jag ser verkligen
fram emot att börja och med min erfarenhet och värdedrivna approach, bidra till att vidareutveckla en hållbar affär där kunderna får en positiv
upplevelse av Hoist Finance", säger Viktoria Aastrup. 

Viktoria Aastrup, som tillträder tjänsten senast första oktober, kommer att ingå i Hoist Finance ledningsgrupp och vara baserad i Stockholm.

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Fischier

Group Head of Investor Relations

Tel: 46 8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med
förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom
respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com


