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Ny direktør i Norli Pension skal fortsætte væksten 

 
Bestyrelsesformand Mads Jakobsen er glad for at kunne præsentere Mads Smith Hansen som 

ny adm. direktør for Norli Pension. Den nye direktør skal videreudvikle virksomheden, der 

adskiller sig ved at fokusere på de traditionelle produkter i afløb inden for liv og pension, og 

er ifølge Mads Jakobsen den helt rigtige til at realisere selskabets høje vækstambitioner.  
 

Mads Smith Hansen har en baggrund som koncerndirektør i ATP med ansvar for pension, 
risikostyring og compliance og som økonomidirektør i Sampension. Han afløser fra 1. februar 2019 

Henrik Bernhardt, der genindtræder i Norli Pensions bestyrelse. 

 
”Norli Pension har en solid platform til at håndtere traditionelle produkter i afløb, og vi har vist, at 

vi kan integrere nye porteføljer i vores setup. Vi er derfor godt positioneret til at skrue op for 

væksten”, lyder det fra Mads Jakobsen.  
 

Det er Mads Smith Hansen den rette mand i spidsen for ifølge bestyrelsesformanden:  

 
”Bestyrelsen er overbevist om, at vi i Mads Smith Hansen har fundet den rigtige direktør til at drive 

selskabets vækst. Mads har en solid erfaring fra pensionsområdet, og Mads har den dygtighed, 

troværdighed og energi, der skal til for at fortsætte væksten i Norli Pension.” 
 

Betydeligt vækstpotentiale  
Hvor det før var almindeligt at tilbyde pensioner med ydelsesgaranti, har mange pensionsselskaber 
i dag nye måder at sammensætte pensionsaftalerne på, og et samarbejde med Norli Pension kan 

betyde, det bliver nemmere for pensionsselskaberne at koncentrere sig om nye vækstområder. Mads 

Smith Hansen glæder sig til at tage fat på de nye udfordringer, og også han ser et betydeligt 

vækstpotentiale for Norli Pension: 

 
”Jeg glæder mig til at tage fat på opgaven, og til sammen med selskabets dygtige medarbejdere og 

samarbejdspartnere at realisere visionen om at blive den ledende partner for liv- og 

pensionsbranchen med hensyn til garanterede pensionsprodukter i afløb i Skandinavien. Det er for 
mig en unik mulighed, der kombinerer opgaverne omkring en ordentlig og effektiv styring af den 

eksisterende forretning med at skulle videreudvikle og vækste en spændende aktør på markedet”, 

lyder det fra den kommende direktør. 

 
 
Baggrund 

Selskabet Norli Pension Livsforsikring A/S er et dansk pensionsselskab, der er specialiseret i at håndtere 

pensionsbestande i afløb med garanterede gennemsnitsrenteprodukter. Norli Pension ejes af Nordic Insurance 

Consolidation Group. 

 

Mads Smith Hansen er uddannet cand. scient. i matematik og statistik og har arbejdet i den finansielle sektor siden 

1996, heraf med liv og pension siden 2005. 



For yderligere information kontakt:  

Bestyrelsesformand Mads Jakobsen, mob. 20 95 16 90. 


