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Förändringar i SEB:s verkställande ledning
Som tillkännagetts i dagens rapport för det andra kvartalet 2020 kommer följande förändringar i
SEB:s verkställande ledning att träda i kraft den 1 november 2020.
– Kundbeteende, teknik och marknadsdynamik förändras snabbare än någonsin, och för att SEB ska
fortsätta att vara förstahandsvalet för våra kunder måste vi öka takten i vår förändringsresa. Med de
förändringar vi presenterar idag ämnar vi stärka vårt fokus på digitalisering och hållbarhet men också
utveckla våra satsningar inom kundupplevelse, kommunikation och marknadsföring, vilka är mycket
viktiga för våra långsiktiga relationer med kunder, aktieägare samt våra medarbetare, säger Johan
Torgeby, vd och koncernchef.
Som ett led i detta arbete har Sara Öhrvall blivit utsedd till en ny roll som Chief Transformation Officer i
den verkställande ledningen, med ansvar att möjliggöra SEB:s transformation framförallt inom
digitalisering och hållbarhet. Sara började på SEB som Chief Digital, Customer Experience and
Communication Officer i augusti 2018. Hon har bred erfarenhet inom digital omvandling och
produktutveckling från bland andra Volvo och Bonnier, där hon var medlem av den verkställande
ledningen. Sara har grundat två konsultverksamheter och var tidigare styrelsemedlem i SEB och
Investor AB.
SEB har också utsett Karin Lepasoon till marknads- och kommunikationsdirektör samt medlem av den
verkställande ledningen. I sin nya roll på SEB kommer Karin att verka för att ytterligare stärka SEB:s
varumärke och tillsammans med det nyetablerade marknads- och kommunikationsteamet fortsätta
bygga på den positiva utvecklingen inom SEB:s pågående marknadsförings- och
kommunikationsaktiviteter.
Karin har en gedigen bakgrund inom kommunikationsområdet, och har haft olika seniora positioner inom
flera branscher i både privat och offentlig sektor. Hon kommer närmast från Vattenfall, där hon leder
koncernens kommunikationsteam och där hon också är medlem av Vattenfalls koncernledning. Karin har
tidigare också varit chef för Hållbarhet, Kommunikation och HR på Nordic Capital, samt vice vd och
medlem i koncernledningen på Skanska.
Både Sara och Karin kommer att rapportera till SEB:s vd och koncernchef. Dessa förändringar träder i
kraft den 1 november 2020.
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SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att
skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska
länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är
vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella
prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2020 uppgick koncernens
balansomslutning till 3 286 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Läs mer om SEB på
http://www.sebgroup.com/sv..
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