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Ny ejendomsdirektør i Velliv 

Velliv øger fokus på ejendomsinvesteringer og styrker området med ansættelsen af Sol-

veig Rannje, der skal bidrage med sin store viden og evner til at skabe resultater på ejen-

domsområdet.   
 

”Vi ser fortsat interessante muligheder for at skabe attraktive afkast til vores kunder på ejendomsmarkedet. Som 

Danmarks tredjestørste pensionsselskab vil vi også i fremtiden være en væsentlig spiller på ejendomsmarkedet. 

Derfor har det været afgørende for Velliv at styrke vores set-up på ejendomsområdet,” fortæller investeringsdirek-

tør Anders Stensbøl Christiansen og forsætter: 

 

”Med Solveig Rannje får vi og vores kunder tilknyttet en af de dygtigste ejendomsprofiler i Danmark. Solveig er an-

erkendt for sin professionalisme, sin store viden og ikke mindst for de gode resultater, som hun har leveret over en 

lang årrække. Samtidig er Solveig en erfaren leder samt en rigtig holdspiller. På den baggrund er hun den helt rette 

til at drive Vellivs ejendomsinvesteringer til næste niveau i samarbejde med vores partnere.” 

 

Velliv har i dag ca. 240 mia. kroner under forvaltning. Heraf udgør ejendomsinvesteringer ca. 16 mia. kroner. Det 

forventes, at netop ejendomsinvesteringer over en årrække vil vokse yderligere i Vellivs investeringsportefølje.  

 

”Jeg ser frem til at blive en del af Velliv og til at bidrage til videreudviklingen af Vellivs eksisterende ejendomsporte-

følje til glæde for pensionsopsparerne. Velliv skal fortsat være en aktiv udvikler af nye ejendomsprojekter, som 

både kan bidrage med attraktive afkast til kunderne samt bidrage til at sikre kunderne attraktive boliger,” siger Sol-

veig Rannje.  

 

Solveig Rannje kommer fra en stilling som partner og ejendomsdirektør i Thylander Gruppen A/S. Tidligere har Sol-

veig Rannje været ejendomsdirektør i SEB Pension, ligesom hun har været ansat i PFA Ejendomme som underdi-

rektør og som administrerende direktør i FS Ejendomsselskab A/S. Solveig Rannje er uddannet statsautoriseret 

ejendomsmægler og cand.jur. fra Københavns Universitet og bestrider en række tillidserhverv, herunder som be-

styrelsesmedlem i EjendomDanmark. 

 

Kristian Krogh, adm.direktør i Thylander Gruppen, udtaler: ”Vi skylder Solveig en stor og varm tak for hendes 

kæmpe arbejdsindsats i tiden hos Thylander Gruppen og ønsker hende held og lykke med de nye udfordringer.”  

 

Solveig Rannje tiltræder i Velliv den 1. oktober 2019. 
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Alternative investeringer og ejendomsinvesteringer opdeles i to områder 

”Som konsekvens af et øget fokus på både vores alternative investeringer og ejendomsinvesteringer har vi valgt at 

opdele ansvaret for de respektive områder i to fra den 1. oktober 2019. Derfor bliver Solveig Rannje ny ejendoms-

direktør og den nuværende ejendomsdirektør Søren Tang Kristensen bliver chef for alternative investeringer, hvor 

vi forventer øget fokus og ressourceanvendelse,” siger Anders Stensbøl Christiansen. 

 

Kontakt: 

Kommunikationsdirektør Jens Christian Nielsen, telefon 2555 6396 

 


