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Pressemeddelelse

Frank Mortensen er ny administrerende
direktør i Skandia Link Livsforsikring A/S
Viceadministrerende direktør og CFO i Skandia Link Livsforsikring A/S Frank Mortensen er udnævnt til ny
administrerende direktør for selskabet. Frank Mortensen får dermed ansvaret for den daglige drift og ledelse af selskabet, indtil den endelige sammenlægning med AP Pension er gennemført.
Skandia Danmark blev overtaget af AP Pension den 2. januar 2019 og arbejdet med at integrere Skandia
Danmark i AP Pension er nu gået i gang. I tiden frem til den endelige sammenlægning er gennemført, fortsætter Skandia Link Livsforsikring A/S som selvstændigt selskab, der servicerer og rådgiver de eksisterende kunder. Da posten som adm. direktør for selskabet er ledig, har bestyrelsen ønsket, at tidligere viceadministrerende direktør Frank Mortensen skal stå i spidsen for selskabet i den kommende tid.
- Frank har været CFO og medlem af direktionen i Skandia i flere år. Han har dermed både erfaringen og
det nødvendige kendskab til forretningen, som betyder, at han er den rette mand til at lede selskabet i perioden frem til sammenlægningen, siger bestyrelsesformand i Skandia Danmark, Bo Normann Rasmussen.
Ansat i Skandia siden 2010
Frank Mortensen blev ansat i Skandia Danmark i 2010 som CFO, men trådte i 2016 ind i direktionen sammen med daværende administrerende direktør Per Wahlström.
- Jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle tage imod tilbuddet om at stå i spidsen for Skandias forretning indtil
sammenlægningen med AP Pension er endeligt gennemført. Skandia har været en del af mit liv de sidste
mange år, og jeg vil gerne være med til at sætte det sidste punktum for Skandia i Danmark på en ordentlig
måde, siger Frank Mortensen
Sammenlægning af Skandias danske forretning med AP Pension gik i gang ved årsskiftet, og fokus er i
øjeblikket på at udarbejde en plan for en smidig flytning af Skandias mange danske kunder og medarbejdere til AP Pension.
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Om Skandia
I januar 2019 blev Skandia Danmark en del af AP Pension-koncernen, som er det fjerdestørste kommercielle pensionsselskab i Danmark og en af landets ældste virksomheder – baseret på et kundedemokrati. AP Pension-koncernen
fokuserer på at skabe værdi for alle vores kunder gennem de løsninger, selskabet tilbyder inden for pensionsopsparing, sundhed og forebyggelse. AP Pension-koncernen har godt 500 medarbejdere og forvalter cirka 132 milliarder
kroner for mere end 400.000 kunder. Læs mere på www.skandia.dk og www.appension.dk
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