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Jeroen Dijst benoemd tot CRO SNS Bank N.V.
SNS Bank N.V. (SNS Bank) maakt bekend dat Jeroen Dijst per 1 augustus 2016 is benoemd tot
statutair lid van de directie in de functie van Chief Risk Officer (CRO). De benoeming, voor een
termijn van vier jaar, heeft de goedkeuring van De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale
Bank.
Jeroen Dijst volgt Martijn Wissels op, wiens benoemingstermijn op 1 november 2016 afloopt. Martijn
Wissels werd in november 2013 benoemd tot Directeur Risk Management van SNS REAAL. Op 1 juli
2014 werd hij tevens benoemd tot lid van de statutaire directie van SNS Bank in de functie van CRO.
Vanwege ziekte van Martijn Wissels werd deze functie vanaf 1 september 2015 waargenomen door
Jeroen Dijst. Nu Dijst per 1 augustus als statutair directeur wordt benoemd, treedt Wissels per
diezelfde datum terug.
“Wij zijn Martijn Wissels zeer erkentelijk voor het werk dat hij heeft verzet bij de ontvlechting van
SNS Bank uit de SNS REAAL organisatie, in het bijzonder bij het opzetten en verbeteren van een
zelfstandige risicobeheerorganisatie. Onder zijn leiding is hiermee een solide basis gelegd voor de
toekomst.
In Jeroen Dijst hebben we een uitstekende opvolger gevonden voor de functie van CRO. Hij is bekend
met de organisatie en de juiste persoon om bij te dragen aan de verdere uitvoering van de strategie van
onze bank”, aldus Jan van Rutte, voorzitter van de Raad van Commissarissen van SNS Bank.
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OVER SNS BANK N.V.
SNS Bank N.V. (SNS Bank) is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren die zich
nadrukkelijk richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het
productaanbod bestaat uit drie kernproductgroepen: betalen, hypotheken en sparen. SNS Bank heeft
een balanstotaal van circa € 63 miljard en ongeveer 3.300 werknemers (fte’s) en is daarmee een
belangrijke speler op de Nederlandse markt. Het hoofdkantoor van SNS Bank is gevestigd in Utrecht.

DISCLAIMER
Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een opinie of
aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven door
SNS Bank N.V. Dit persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met betrekking tot de
financiële resultaten van SNS Bank N.V. Als u geen persberichten van SNS Bank N.V. wilt ontvangen,
dan kunt u een e-mail sturen naar communicatie@sns.nl.
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