
 

 

 

 

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S / Lautrupvang 10 / 2750 Ballerup 

Telefon: 70 33 99 99 / kontakt@velliv.dk / www.velliv.dk / CVR-nr. 24260577 Side 1 af 2 

Anders Stensbøl Christiansen indtræder i direktionen i Velliv 
 

 
 
Investeringsdirektør Anders Stensbøl Christiansen indtræder pr. 1. januar 2021 i direktionen i Velliv. Her-

efter består direktionen af adm. direktør Steen Michael Erichsen, finansdirektør Gitte Aggerholm, kom-

merciel direktør Morten Møller og investeringsdirektør Anders Stensbøl Christiansen.  

 

”Anders har som investeringsdirektør i Velliv designet og eksekveret en investeringsstrategi, der i en år-

række har placeret afkastet på Vellivs kerneprodukter i toppen af markedet. Anders har desuden demon-

streret, at han formår at omsætte kunde- og markedsbehov til relevante produkter til kunderne. Samtidig 

har Anders med sine stærke lederevner formået at tiltrække og fastholde stærke profiler og skabe en in-

vesteringsafdeling præget af høj professionalisme, kontinuitet og præstationsevne,” fortæller adm. direk-

tør Steen Michael Erichsen. 

 

Anders Stensbøl Christiansen har været en drivende kraft i at udvikle Vellivs anbefalede opsparingspro-

dukt VækstPension, herunder VækstPension Index og senest VækstPension Aftryk, der blev lanceret i 

foråret 2020. 

 

Om sin kommende rolle i Velliv siger Anders Stensbøl Christiansen:  

 

”Jeg glæder mig til at indtræde i direktionen, og ser frem til at bidrage med 

mine kompetencer i den fremtidige udvikling af Velliv. Jeg er sikker på, at vi 

med vores kundefordele med blandt andet tre kilder til afkast og det stærke 

medlemsdemokrati kan blive danskernes fortrukne pensionsselskab.”  

 

Anders Stensbøl Christiansen har siden juli 2017 været investeringsdirektør i 

Velliv. Inden da har han blandt andet været ansat i Nordea siden 2012. Han har en uddannelse som 

Cand. Merc. i finansiering fra Copenhagen Business School, MBA studier fra Monterey School of Inter-

national Studies og gennemførte i 2019 General Management Program ved Harvard Business School. 
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