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Pr. 1. september i år tiltræder Lars Ellehave-Andersen stillingen som midlertidig chef for Danica Pensjon i Norge. 
Efterfølgende vil han pr. 1. august 2016 tiltræde som ny kommerciel direktør (CCO) og medlem af direktionen i Danica-
koncernen. 
 
”Jeg er meget tilfreds med, at Lars Ellehave-Andersen har valgt at blive en del 

af Danica Pension. Lars har leveret solide resultater i sin karriere. Han kommer 

med et indgående kendskab til virksomheder på alle niveauer og til 

arbejdsmarkedets parter, og han kan dermed bidrage yderligere til at styrke 

Danica Pensions kunderelationer. Lars er ambitiøs og målrettet, og det passer 

godt til Danica Pension. Jeg er overbevist om, at han er den rette til at sikre, at 

Danica Pension i de kommende år udnytter vores tættere samarbejde med 

Danske Bank og vores stadig større kundefokus til at styrke vores 

markedsposition,” siger administrerende direktør Per Klitgård. 
 

”Jeg glæder mig til at blive en del af Danica Pension og Danske Bank-koncernen. 

Herunder ser jeg frem til at bidrage til at styrke relationerne til eksisterende og 

nye kunder. Jeg ser et betydeligt vækstpotentiale både igennem samarbejdet 

med Danske Bank, mæglersamarbejdet og de nye digitale løsninger og 

koncepter som Danica Pension tilbyder sine kunder. Samtidig ser jeg også frem 

til at blive en del af en koncern, der har et internationalt fokus med de mange 

muligheder, som det rummer,” fortæller Lars Ellehave-Andersen. 
 
I forbindelse med ansættelsen af Lars Ellehave-Andersen udtræder Jesper 
Winkelmann af direktionen i Danica Pension pr. 31. juli 2016 og stopper 
endeligt i Danica Pension den 31. december 2016. 
 
”Jesper Winkelmann har gennem 19 år ydet en stor og dedikeret indsats for Danica Pension og bidraget til de gode 

resultater og kunderelationer, der sammen med Danica Pensions nye tiltag har skabt platformen for den fremtidige vækst. I 

de seneste år har Jesper samtidig leveret et stort arbejde i opbygningen af vores nye salgsorganisation. Jeg takker ham 

mange gange for samarbejdet og jeg er glad for, at Jesper fortsætter med udgangen af næste år og gennemfører det  

generationsskifte, som han selv har sat i gang,” siger Per Klitgård. 
 
Om sin fratræden siger Jesper Winkelmann: 
”Jeg har haft en dejlig tid i Danica Pension i næsten to årtier. Gennem de seneste par år har jeg haft meget fokus på at sikre et 

smidigt generationsskifte, og få de rigtige kapaciteter kørt i stilling til at løfte Danica videre. Jeg er meget tilfreds med, at Lars 

Ellehave-Andersen har sagt ja til at påtage sig opgaven, og jeg glæder mig over, at kunne være med til at aflevere et solidt 

Danica Pension. Vores kundetilbud har aldrig været bedre end nu, både når det kommer til produktløsninger og rådgivning.” 

 

Udover ansættelsen af Lars Ellehave-Andersen har Danica Pension i dag ansat Mette Krath som ny chef for 
storkundeafdelingen i Danica Pension. Mette Krath kommer fra en stilling som salgschef for SAS i Danmark og tiltræder i 
Danica Pension senest den 1. november 2015. 
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Lars Ellehave-Andersen kommer fra 
en stilling som koncerndirektør og 
medlem af direktionen i PFA, hvor han 
har været ansat siden 2006. Tidligere 
har Lars Ellehave-Andersen været 
ansat i blandt andet PensionDanmark 
og Advice.  
 
Han er forsikringsuddannet og har i 
øvrigt en executive MBA i 
forandringsledelse fra Aarhus 
Universitet. 
 
Lars Ellehave-Andersen er 48 år og 
har tre børn og bor i Hvidovre 
sammen med sin kæreste. 


