Lederskifte i Verdipapirforetakenes Forbund
(Oslo, 16. september 2014)
Sindre Støer er ansatt som administrerende direktør i Verdipapirforetakenes
Forbund. Bransjeforbundets nye leder har lang erfaring som leder og fagressurs i ulike
finansinstitusjoner, blant annet som sjef for den globale investeringsbankvirksomheten i
Swedbank.
Verdipapirforetakenes Forbund er en landsomfattende næringsorganisasjon som arbeider for å
fremme medlemsforetakenes interesser. En av forbundets viktige oppgaver er å sikre
konkurransedyktige rammebetingelser. Forbundet har også en sentral rolle som rådgiver og pådriver
for bransjens faglige og profesjonelle utvikling.
Verdipapirbransjen i Norge består av omkring 150 verdipapirforetak med samlede driftsinntekter på
ca. 16 milliarder kroner og omkring 4500 medarbeidere.
«Få kjenner vår industri like godt som Sindre Støer. Han har således et særdeles godt utgangspunkt
for å holde god dialog med viktige miljøer som Finanstilsynet, Finansdepartmentet og øvrige
myndigheter; både nasjonalt og internasjonalt. Han blir en solid frontfigur og diskusjonspartner for
bransjen, og jeg er glad for at han har sagt ja til å lede forbundet», sier styreleder Tom Grøndahl.
Sindre Støer har mangeårig erfaring fra ulike sider av verdipapirmarkedet, også i flere av forbundets
medlemsforetak, deriblant DNB, Handelsbanken, Platou og Swedbank. I Swedbank ledet han
bankens globale analysevirksomhet, før han overtok det globale ansvaret for
investeringsbankområdet.
«Verdipapirforetakene er utpregede kompetansebedrifter og en viktig ressurs for norsk
næringsliv. Bransjen forestår samfunnsviktige oppgaver som kapitalinnhenting og strukturendringer,
samt at den bidrar til effektive transaksjonsmarkeder for verdipapirer. Etter 25 år i bransjen gleder
jeg meg til nye og spennende oppgaver med å håndtere viktige spørsmål som rammebetingelser,
teknologiutvikling og lønnsomhet. Jeg har dyp respekt for alle de dyktige menneskene i
medlemsforetakene, og jeg ser fram til samarbeidet», sier Sindre Støer.
Lederskiftet skjer 1. oktober, som følge av at Per Broch Mathisen ønsker å fratre sin stilling.
«All honnør til Per Broch Mathisen som har vært vårt bindeledd og forbundets ansikt utad gjennom
hele 28 år. Per signaliserte for to år siden et ønske om å trappe ned, men vi vil heldigvis nyte godt av
hans erfaring og innsikt når han nå velger å gå over i en ny rolle som fagdirektør», avslutter Tom
Grøndahl.

