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Velkommen til Velliv – Danmarks nye kundeejede pen-
sionsselskab og forening 
 
Nordea Liv & Pension skifter navn til Velliv  
I tredje kvartal 2018 skifter Nordea Liv & Pension navn til Velliv. Det sker i forlængelse af, at Foreningen 

Norliv tidligere på året overtog 70 pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension. 

 

”Vores nye navn fortæller, at vi har fokus på, at vores kunder har et sundt og godt liv – både mentalt og 

økonomisk. Med navnet Velliv viser vi, at vi er til for kunderne både før og efter, de er gået på pension,” 

fortæller Anne Broeng, formand for bestyrelsen i Nordea Liv & Pension om valget af det nye navn og fort-

sætter:   

 

”Vi har et stærkt fundament at bygge videre på som kundeejet selskab. Tre kilder til afkast er med et kon-

kurrencedygtigt investeringsafkast, renten på DinKapital og den første kontante bonus fra Foreningen 

Norliv nu en realitet, og kunderne kan se frem til at opnå en livslang merværdi. Vi har et værditilbud, der 

er interessant for både eksisterende og nye kunder. Det glæder vi os til i nær fremtid at brede ud – sam-

men med andre nye tiltag til kunderne”.  

 

Foreningen Norliv skifter navn til Velliv Foreningen 

”Navnet Velliv rammer ind i essensen af de aktiviteter, vi arbejder med i foreningen. Vi ønsker at bidrage 

til et godt liv gennem aktiviteter, der skal fremme god mental sundhed. Ligeledes vil vi også igennem vo-

res aktive ejerskab af pensionsselskabet Velliv og udbetalingen af bonus til vores medlemmer bidrage til 

at skabe et godt arbejds- og seniorliv for vores medlemmer,” siger Peter Gæmelke, formand for Forenin-

gen Norliv og næstformand for bestyrelsen i Nordea Liv & Pension.  

 

Implementeringen af den nye identitet og det nye navn sker i efteråret 2018.  

 

Kontakt:  

Pressechef Mikkel Bro Petersen, tlf. 24 83 86 30 

 

 

Nordea Liv & Pension er Danmarks 3. største kommercielle pensionsselskab med 340.000 kunder, årlige indbetalinger på ca. 20 
mia. kr. og en samlet opsparing under forvaltning på ca. 175 mia. kr.  70 pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension ejes af Foreningen 
Norliv, og 30 pct. ejes af Nordea. Nordea Liv & Pension vil i de kommende år tilbagekøbe Nordea-gruppens resterende aktiepost 
på 30 procent. Når denne proces er afsluttet, bliver Foreningen Norliv eneejer af pensionsselskabet. Nordea Liv & Pension blev 
oprindeligt stiftet i 1919 under navnet Pensions- og Livrente-instituttet af 1919 A/S. 

 
Foreningen Norliv har alle kunder i Nordea Liv & Pension som medlemmer. Repræsentantskabet i foreningen har besluttet, at 80 
pct. af foreningens årlige overskud skal gå til bonusudbetaling. De resterende 20 pct. af overskuddet går til almennyttige aktiviteter, 
der fremmer mental sundhed i Danmark.  
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