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20. april 2018 

  
 

 
Ny sammensætning i Nordea Liv & Pensions bestyrelse 
 
I forbindelse med at foreningen Norliv den 17. april 2018 købte 45 pct. af aktierne, så foreningen nu ejer samlet 70 
pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension, er der på ekstraordinær generalforsamling valgt en ny bestyrelse i Nordea 
Liv & Pension.  

 
På bestyrelsesmødet den 19. april 2018 valgte bestyrelsen at konstituere sig som følgende: 
 

I bestyrelsen indtræder: 

 

• Anne Broeng, formand for bestyrelsen i Nordea Liv & Pension. 

• Karsten Knudsen, medlem af bestyrelsen og formand for revisionsudvalget i Nordea Liv & Pension.  

• Lene Klejs Stuhr, medlem af bestyrelsen i Nordea Liv & Pension. 

• Chrilles Svendsen, medlem af bestyrelsen i Nordea Liv & Pension samt medlem af revisionsudvalget. 

Læs mere om de nye bestyrelsesmedlemmer her.  

 

I bestyrelsen fortsætter: 

• Peter Gæmelke, næstformand i Nordea Liv & Pensions bestyrelse. 

• Kent Petersen, formand for Finansforbundet.  

• Gustaf Unger, Head of Nordea Life & Pensions.  

• Mads Skovlund Pedersen, Bankdirektør i Nordea.  

 

• Anne Marie Nielsen, medarbejderrepræsentant fra Nordea Liv & Pension. 

• Peter Thomsen, medarbejderrepræsentant fra Nordea Liv & Pension. 

• Bettina Biel-Courtney, medarbejderrepræsentant fra Nordea Liv & Pension. 

• Per Lyngh Sørensen, medarbejderrepræsentant fra Nordea Liv & Pension. 

 
Anne Broeng siger: 
”Nordea Liv & Pension har med ’Tre kilder til afkast’ udviklet et stærkt værditilbud med gode langsigtede afkast på 
pensionsopsparingen samt en stabil rente på DinKapital. Hertil kommer en kontant bonus fra foreningen Norliv. Jeg 
hæfter mig også ved de gode forsikringsprodukter, der automatisk tilpasser sig til kundernes livssituationer. Der er 
brug for et pensionsselskab med tætte relationer til deres kunder. Jeg ser derfor frem til at bidrage til at videreudvikle 
Nordea Liv & Pension til glæde for de kunder, vi har i dag og dem, som kommer.” 

 

https://www.nordealivogpension.dk/om-nordea-liv-og-pension/om-nordea-liv-og-pension/fakta/organisation/nye-bestyrelsesmedlemmer-2018.html
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Peter Gæmelke, der er formand for foreningen Norlivs bestyrelse, fortsætter som næstformand i Nordea Liv & 
Pensions bestyrelse. Han siger: 
 
”Med Anne Broeng får vi en stærk bestyrelsesformand med bred erfaring fra den finansielle sektor og et tæt netværk 
til det danske erhvervsliv. Anne Broeng har igennem sin karriere opnået indgående indsigt i indretningen og ledelsen 
af finansielle virksomheder, kapitalforvaltning samt regnskabsaflæggelse og risikostyring.”    

 
Kontakt:  
Pressechef Mikkel Bro Petersen, tlf. 24 83 86 30 

 

 
 
 

  


