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Stefan Nyrinder ny VD på Ikano Bank 

Stefan Nyrinder har av Ikano Banks styrelse utsetts till ny VD för Ikano Bank i Norden och 

Nederländerna. Han blir samtidigt chef för Ikanos affärsområde Finans med verksamhet i 

ytterligare fem länder. Han efterträder Bo Liljegren som lämnade banken i september efter 

sex år som VD och affärsområdeschef. 

Stefan har lång erfarenhet från bankbranschen. Han har de senaste fyra åren varit landschef 

för Ikano Bank i Sverige med ansvar för privatmarknaden i Sverige och Finland. Innan dess 

har han haft flera ledande befattningar inom SEB. Senast som marknadschef för SEB division 

Nordic Retail and Private Banking.  

- Stefan har stor kunskap om våra kunder och hans ledarskap är väl förankrat i Ikanos 

företagskultur vilket är en stor tillgång i det fortsatta arbetet med att utveckla Ikano 

Bank och affärsområde Finans, säger Arja Taaveniku, koncernchef för Ikano.  

Ikano Bank erbjuder enkla och smarta produkter och tjänster  till schyssta villkor för 

konsumenter, detaljhandlare och företagskunder. Ikano Bank finns i Norden och 

Nederländerna och ingår i Ikano-koncernens affärsområde Finans. Affärsområdet har utöver 

Norden och Nederländerna även verksamhet i Tyskland, Polen, Österrike, Storbritannien och 

Ryssland. 

För mer information kontakta:  

Stefan Nyrinder, VD Ikano Bank AB, tel: 070-586 84 14 

Arja Taaveniku, koncernchef Ikano S.A., tel: +352 26 44 22 

Birger Lund, styrelseordförande Ikano Bank AB, tel +352 26 44 22   

Mer om Ikano Bank 

Ikano Bank erbjuder lån och sparprodukter till privatkunder samt säljstödstjänster som 

kreditkort och CRM-tjänster till detaljhandelsföretag. Dessutom erbjuder vi leasing och 

fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank är en del av Ikano-koncernens 

affärsområde Finans. Ikano är en internationell koncern som utvecklar, äger och förvaltar 

företag inom områdena finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikano bildades 1988 och 

ägs av familjen Kamprad. Ikanos styrka kännetecknas av att vi arbetar tillsammans för att 

skapa långsiktiga lösningar baserade på schyssta villkor som skapar mervärden för våra 

samarbetspartners och kunder. Mer information hittar du på www.ikanobank.se  

http://www.ikanobank.se/

