Pressmeddelande 2021-11-08

VD-byte i SBAB Bank AB (publ)
Klas Danielsson, som varit VD i SBAB Bank AB (publ) (”SBAB”) sedan 2014, lämnar
idag SBAB och ersätts av Mikael Inglander som tillförordnad VD.
”Klas Danielsson har med framgång lett bolaget genom en kulturresa och utvecklat SBAB:s
varumärke, vilket är något som banken tar med sig in i framtiden. Under de senaste åren har
SBAB stärkt marknadspositionen och tagit marknadsandelar.
För att i en allt snabbare omvärldsförändring ta SBAB till nästa nivå anser styrelsen att det
krävs ett nytt ledarskap. Detta inkluderar fortsatt fokus på kund och digitalisering med
tydligare prioriteringar för att uppnå operationell effektivitet i den fortsatta tillväxtresan.
Processen att hitta en efterträdare inleds omgående”, säger Jan Sinclair, styrelseordförande.
I väntan på ny VD har tillförordnad VD Mikael Inglander i uppdrag att fortsätta den
strategiska utvecklingen av banken. Mikael Inglander har sedan 2014 varit CFO. Denna
befattning lämnar han i samband med att han utsetts till tillförordnad VD.
Till Klas Danielsson utgår avgångsvederlag enligt regeringens riktlinjer för ledande
befattningshavare i företag med statligt ägande.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Bukowski, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.bukowski@sbab.se
Denna information är sådan information som SBAB Bank AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2021
klockan 09.00 CET. För mer information om SBAB Bank AB (publ) hänvisas till:
www.sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och
boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av
svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 288 000 och
391 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2021). Antal medarbetare (FTE) är 811. SBAB bidrar till bättre boende
och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030.
Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com,
facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

