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Borgo välkomnar oberoende ledamöter och ny ordförande till styrelsen. 
 
I september 2019 inledde Borgo ett partnerskap med ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Ålandsbanken 
med syfte att skapa ett nytt svenskt hypoteksbolag. Borgo ska i detta partnerskap utgöra plattformen för att kunna erbjuda 
bostadskrediter. Genom en struktur där flera företag går samman, kombinerat med marknadens modernaste processer för 
bolån, skapas förutsättningar för att erbjuda attraktiva räntor till konsumenter på ett ekonomiskt hållbart vis.  
 
Ett led i arbetet med att utveckla Borgo och säkerställa högsta kvalitet på bolagets styrning har varit rekrytering och 
tillsättande av externa och oberoende ledamöter med relevant kunskap och erfarenhet. Borgo är därför glada att välkomna 
Eva Cederbalk som ny ordförande samt Johan Brodin och Julia Lannerheim som ordinarie ledamöter till styrelsen. Eva 
Cedebalk har lång erfarenhet från arbete inom bolån, bank och försäkring, från roller som VD för SBAB mellan 2004-2011, 
samt Klarnas och Ikanos styrelser. Johan Brodin är CTO och CRO för Intrum och bidrar med högst relevant kunskap och 
expertis inom risk och IT. Johan har även ett förflutet på SBAB och således god kunskap om bolånemarknaden. Julia 
Lannerheim är jurist och för närvarande Risk & Compliance Officer på Arvato Financial Solutions. Julia bidrar med 
erfarenhet, kunskap och expertis inom externa regelverk och arbete inom compliance och risk. 
 

- Vi är stolta över att kunna stärka vår styrelse och välkomnar Eva, Julia och Johan, som alla bidrar med väldigt 
värdefull kompetens till Borgo. Som grupp har de bred erfarenhet från finansiella marknader, bolagsstyrning och 
affärsverksamhet generellt, och bolån specifikt, vilket kommer spela en viktig roll i det stora arbete vi har framför 
oss med att bygga Borgo till ett ledande nytt svenskt fristående hypoteksbolag, säger Gustav Berggren, VD på 
Borgo. 
 
 
 

För mer information, vänligen kontakta oss via info@borgogroup.se. 
 


