
Förändringar i SEB:s verkställande ledning
SEB har utsett Niina Äikäs, chef för Large Corporates Coverage i SEB Finland, till ny chef för
bankens division Baltikum. Hon efterträder Jonas Ahlström som, vilket kommunicerats tidigare,
blivit utnämnd till Co-Head för SEB:s division Large Corporates & Financial Institutions. Därtill
har Ulrika Lilja, för närvarande på Stora Enso, utsetts till chef för Group Marketing and
Communication i SEB. Hon efterträder Karin Lepasoon som har valt att lämna banken för en ny
roll i Vattenfall.  

- --Jag är väldigt glad att Niina Äikäs har accepterat det viktiga uppdraget att leda den baltiska
divisionen. Hon har gedigen erfarenhet från en karriär i SEB som går tillbaka till 2008 och har varit
mycket framgångsrik i sin senaste roll som chef för Large Corporates Coverage i Finland. Med Niinas
bakgrund från olika roller i SEB och Citigroup Finland känner jag mig trygg med att den baltiska
divisionen är i de bästa händer, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

Som ny chef för den baltiska verksamheten kommer Niina Äikäs också att ta plats i SEB:s verkställande
ledning. Hon kommer att tillträda sin nya tjänst senast den 1 september 2021.

- Jag ser verkligen fram emot att ta mig an den nya rollen och bygga vidare på det framgångsrika arbete
som Jonas Ahlström har gjort. Tillsammans med kollegorna kommer jag fortsätta att genomföra den
baltiska divisionens tillväxt- och transformationsagenda i nära samarbete med våra kunder och samtidigt
fortsätta att integrera hållbarhet i vår verksamhet, säger Niina Äikäs.

SEB:s division Baltikum erbjuder heltäckande bank- och rådgivningstjänster till privatpersoner och alla
företagskundsegment i Estland, Lettland och Litauen. Divisionen har 65 kontor och betjänar cirka 1
miljon privathelkunder och 98 000 helkunder bland små och medelstora företag. Som tidigare
kommunicerats har Jonas Ahlström, för närvarande chef för SEB:s division Baltikum, utnämnts till Co-
Head i SEB:s division Large Corporates & Financial Institutions.

Därtill kommer Ulrika Lilja, för närvarande Executive Vice President Communications and Marketing i
Stora Enso, att efterträda Karin Lepasoon, SEB:s chef för Group Marketing and Communication. Ulrika
kommer att bli medlem av SEB:s verkställande ledning och väntas tillträda sin nya position senast under
november 2021. Karin Lepasoon kommer att börja på Vattenfall där hon får rollen som Senior Vice
President, Communications and Public and Regulatory Affairs.

– Jag är mycket nöjd med att kunna välkomna Ulrika Lilja. Hon har varit en del av Stora Ensos
verkställande ledning sedan 2014, och med gedigen erfarenhet av kommunikation och marknadsföring
har hon bidragit till att företaget fått en ledande position inom hållbara lösningar, säger Johan Torgeby.

– Samtidigt vill jag tacka Karin för de värdefulla insatser hon har gjort för att stärka SEB:s varumärke
och för att ha drivit arbetet med att ta fram en ny strategi och ett nytt syfte för banken, och jag önskar
henne all framgång i hennes nya roll, säger Johan Torgeby.

Innan Ulrika Lilja började på Stora Enso har hon haft ledande kommunikationsroller hos SSAB, OMX
Stockholmsbörsen och Neonet. I SEB kommer hon att spela en viktig roll med att fortsätta att stärka
bankens varumärke och att ytterligare utveckla bankens marknadsförings- och
kommunikationsaktiviteter, inte minst inom hållbarhet. Andra fokusområden är att ytterligare utveckla
SEB:s långsiktiga relationer med kunder, aktieägare och anställda.
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SEB är en ledande nordeuropeisk 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 15 500 medarbetare. Den 31
mars 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 443 miljarder kronor och förvaltat kapital till
2 243 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv
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