Malmö 7 april 2022

Ikano Banks styrelse vald
Ikano Bank AB (publ) styrelse valdes på årsstämman den 5 april 2022.
På Ikano Banks årsstämma omvalde aktieägarna, Ikano S.A. och Ingka Investments B.V., Diederick van
Thiel, Heather Jackson, Lars Thorsén, Mats Håkansson, Yohann Adolphe, Viveka Strangert, Krister
Mattsson, Mikael Palmquist och Lars Ljungälv som styrelseledamöter. På årsstämman valdes också
Nigel Hinshelwood in som ny styrelseledamot1. På det konstituerande styrelsemötet omvaldes Mats
Håkansson som styrelseordförande och Nigel Hinshelwood utsågs till vice styrelseordförande för
banken.
Nigel Hinshelwood, född 1966, har en lång erfarenhet från den finansiella tjänstesektorn efter att ha
arbetat inom branschen i flera regioner i världen. Nigel har en 30-årig karriär där han bland annat
arbetat som partner på Ernst & Young (senare Cap Gemini Ernst & Young) under många år i olika roller
såsom Head of Financial Services och Chief Executive Officer i Sydostasien. Innan åtaganden som
styrelseledamot, var Nigel Head of HSBC Storbritannien och Deputy CEO på HSBC Bank plc. Inom
HSBC Group har han haft flertalet ledande roller, såsom Head of HSBC Insurance Holdings, Chief
Operating Officer för Europa, Mellanöstern och Afrika, och Global Head of Operations.
Övriga styrelseuppdrag: Nigel är Senior Independent Director för Lloyds Banking Group där han är
ordförande i IT- och cyberrådgivningskommittén. Han är även International Advisory Board Member i
Adobe Systems Inc, Advisory Council Member i International Association of Credit Portfolio Managers
(IACPM) och medlem av finans- och riskkommittén för de anslutna företagen. Han är också Investor
Member i 24Haymarket Private Capital.
“Vi välkomnar Nigel som ny styrelseledamot och vice styrelseordförande för Ikano Bank och ser fram
mot att arbeta tillsammans för att fortsätta den pågående transformationen av banken till en digital
hållbar bank med fokus på att erbjuda enkla, schyssta och prisvärda finansieringslösningar för de
många människorna och företagen,” säger Mats Håkansson, styrelseordförande Ikano Bank AB (publ).

Om Ikano Bank AB (publ)
Ikano Bank skapar möjligheter för en bättre vardag genom att erbjuda enkla, schyssta och prisvärda tjänster, för en sund ekonomi för de
många människorna. Vårt erbjudande inkluderar spar- och låneprodukter för konsumenter, säljsupport för handlare och leasing- och
factoring för företag. Vi är verksamma i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland och Österrike. Ikano Bank är
en del av Ikanogruppen som äger 51 procent av banken. Ingka Group, en strategisk partner i IKEAs franchisesystem som driver över 392
IKEA-varuhus och 73 IKEA Shops och IKEA planeringsstudios i 32 länder, äger resterande 49 procent av banken. Ikano Banks
huvudkontor ligger i Malmö och företaget är registrerat i Älmhult där verksamheten en gång grundades.
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Valet av Nigel Hinshelwood är föremål för sedvanlig ledningsprövning hos Finansinspektionen.
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