Pressmeddelande 2017-04-20

Bankgirot skiftar vd
Bankgirots vd Torbjörn Ericsson lämnar sitt uppdrag efter att sedan
2015 ha drivit ett stort förändringsarbete. Jeanette Jäger har utsetts till
tillförordnad vd när förändringsarbetet nu går in i en mer
kundfokuserad fas.
Bankgirots vd Torbjörn Ericsson lämnar sitt uppdrag efter att sedan 2015 ha drivit
ett stort förändringsarbete för att anpassa teknik och arbetsprocesser i bolaget till
framtidens betalningsmarknad - som är i snabb förändring.
- Jag vill tacka Torbjörn Ericsson för hans insatser för Bankgirot under en intensiv
period, säger styrelseordförande Nils-Fredrik Nyblaeus.
Styrelsen har utsett Jeanette Jäger som tillförordnad vd när förändringsarbetet nu
går in i en mer kundfokuserad fas.
⁃ Jag tackar styrelsen för förtroendet och ska nu arbeta vidare med Bankgirots
framtidsplaner och vision i nära samarbete med kunderna, säger Jeanette Jäger.
Jeanette Jäger har det senaste året lett affärsområdena Digitala Tjänster samt Sälj &
Marknad inom Bankgirot. Jeanette har arbetat med digitalisering inom bank- och
finansområdet i över 20 år. Hennes erfarenhet omfattar bland annat lanseringen av
den första internetbanken och hon har haft globala ledarroller inom Financial
Services på Tieto.
Mediafrågor tas emot av Unni Jerndal på telefon 08-725 67 00
Om Bankgirot
Bankgirot är ett europeiskt clearinghus med uppdrag att leverera marknadsledande
lösningar inom betalområdet som ökar kundernas konkurrenskraft. Bankgirots
verksamhet startade 1959 med betalningar i Bankgirosystemet och tillhörande
tjänster. Med betalsystemet Betalningar i realtid erbjuder Bankgirot nya möjligheter
för att utveckla framtidens betalningar. Varje timme flödar betalningar mellan
avsändare och mottagare, och varje dag ser Bankgirot till att mer än 50 miljarder
kronor hamnar exakt där de ska. Bankgirot garanterar flödet.
Välkommen till bankgirot.se för mer information.
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