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Tryg udnævner ny direktør for Moderna Forsäkringar 
 
Tryg har udnævnt Linnéa Ecorcheville til ny direktør og landechef for sin svenske 
forretning, Moderna Forsäkringar, der med base i Stockholm og kontorer i blandt 
andet Göteborg og Malmø repræsenterer Tryg i Sverige. 
 
Linnéa Ecorcheville (37) kommer fra stillingen som privatmarkedschef og vicedirektør for 
Moderna Forsäkringar. Hun overtager med omgående virkning ansvaret for selskabet og de 
knap 500 medarbejdere, der varetager Trygs aktiviteter i Sverige. Hun indtræder samtidig i 
Trygs koncernledelse med reference til koncernchef Morten Hübbe. 
 
- Det glæder mig, at Linnéa Ecorcheville har takket ja til opgaven med at lede vores svenske 
forretning ind i en ny spændende fase af selskabets udvikling. Linnéa har gennem flere år 
skabt solide resultater i arbejdet med at styrke Modernas markedsposition. Hun har en 
indgående markedsforståelse og dyb indsigt i vores svenske virksomhed og kunder. Sammen 
med den øvrige koncernledelse ser jeg frem til et tæt samarbejde med Linnéa om at 
videreudvikle Moderna og yderligere styrke vores position på det for os vigtige svenske 
forsikringsmarked, siger Morten Hübbe, koncernchef i Tryg. 
 
Linnéa Ecorcheville kom til Moderna Forsäkringar i 2009 året efter, at Tryg havde overtaget 
selskabets aktiviteter. Hun har tidligere arbejdet som jurist for Invik, Gernandt & Danielsson 
og Linklaters og er uddannet cand.jur. fra Lunds Universitet. 
 
Linnéa Ecorcheville erstatter Per Fornander, der efter gensidig aftale forlader Tryg efter fem år 
i spidsen for Moderna. Per Fornander vil i en overgangsfase fortsat være tilknyttet Moderna i 
rådgivende rolle. 
 
- Moderna har under Per Fornanders ledelse gennemgået store såvel forretningsmæssige som 
organisatoriske forandringer. Han har været en væsentlig drivkraft bag opbygningen af det 
Moderna, vi kender i dag, som et effektivt, veldrevet og kunderettet selskab og en markant 
udfordrer til de store, etablerede forsikringsselskaber på det svenske marked, siger Morten 
Hübbe og fortsætter: 
 
- I de kommende år skal Modernas markedsposition udbygges, og der skal skabes yderligere 
vækst i den svenske forretning. Jeg er sammen med Per Fornander nået frem til, at det nu er 
et godt tidspunkt at give stafetten videre til Linnéa Ecorcheville, afslutter Morten Hübbe. 
 
Om Tryg 
Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder 
Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2014 
sikrede Trygs 3.600 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret 
på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via 
TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til tryghedsskabende formål. 
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