Malmö 5 april 2019

Ny styrelse vald för Ikano Bank
Ny styrelse för Ikano Bank AB (publ) valdes på årsstämman fredagen den 29 mars 2019.
På bankens årsstämma fredagen i förra veckan omvalde aktieägaren Ikano S.A., Diederick van Thiel,
Heather Jackson, Lars Thorsén, Mats Håkansson och Yohann Adolphe som styrelseledamöter. På samma
möte valdes Viveka Strangert och Lars Ljungälv till nya styrelseledamöter i Ikano Bank.
Olle Claesson, styrelseledamot sedan 2014, hade informerat bankens ägare Ikano S.A. att han inte skulle
vara tillgänglig för omval. Olle har varit en viktig styrelseledamot som bidrar med sin långa erfarenhet inom
risk- och regelefterlevnad i styrelsen. Han har lett arbetet i revisionsutskottet och risk- och regelefterlevnadsutskottet på ett utmärkt sätt under sin tid i styrelsen.
Vi vill tacka Olle för hans bidrag till Ikano Bank som styrelseledamot, kommittéordförande och kollega.
Samtidigt välkomnar vi Viveka och Lars som nya styrelseledamöter till Ikano Bank och vi ser fram emot att
arbeta tillsammans med dem.
Viveka Strangert, född 1967, har flera års erfarenhet från finansindustrin från olika ledande befattningar på
KPMG, Swedbank, DnB NOR och Old Mutual/Skandia. Innan hon startade eget konsultföretag ansvarade
hon för Financial Legal Services hos KPMG. Hon har också arbetat som biträdande domare och jurist vid
Stockholms tingsrätt i många år. Viveka har en magisterexamen i filosofi och juridik från Stockholms
universitet. Övriga styrelseuppdrag: styrelseledamot i VCG Investment Management AB.
Lars Ljungälv, född 1969, är vd för Bergendahls & Son AB. Innan Bergendahls har han haft många ledande
befattningar inom finansbranschen. Hans tidigare uppdrag inkluderar olika ledande befattningar på
Swedbank, och dessförinnan som VD för Sparbanken Öresund AB och Färs och Frosta Sparbank AB. Lars
har en kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet.

Om Ikano Bank
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till
detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige,
Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland samt Österrike.

Om Ikano
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom bank, försäkring, tillverkning, bostad och
detaljhandel. Ikanogruppen grundades 1988 och ägs av familjen Kamprad.
Mer information hittar du på www.ikanogroup.com

