
Ny ledning för Futur Pension
Futur Pensions styrelse har utsett Torgny Johansson till ny vd. Han tillträder den 1
september 2021 och efterträder Claes Carlson som varit vd sedan bolaget bildades i slutet
av 90-talet. Claes Carlson går samtidigt in i styrelsen för bolaget.

Futur Pensions blivande vd, Torgny Johansson, har en lång erfarenhet inom svensk och
internationell försäkring. Han har sedan tidigt 2000-tal arbetat med bank- och försäkringsfrågor
på McKinsey, If, Trygg–Hansa, Markel International och kommer närmast från Boston
Consulting Group, där han som partner haft affärsansvar för försäkringssektorn i Norden.

Nuvarande vd, Claes Carlson, 63, har varit vd för Danica Pension sedan starten 1998. Bolaget
bytte namn till Futur 2018 i samband med att Danske Bank avyttrade Danica Pension till nya
ägare, Acathia Capital och Polaris.

I samband med det formella vd-bytet den 1 september tar Claes Carlson plats i styrelsen för
Futur Pension.

Samtidigt tillträder även en ny även styrelseordförande. Johan Agerman blir ny
styrelseordförande efter Peter Nilsson, som valdes som ordförande i samband med ägarbytet
2018.

”Jag mycket glad över att styrelsen efter en gedigen rekryteringsprocess kan välkomna Torgny
Johansson som ny vd. Hans meriter och erfarenheter inom försäkring, som regelefterlevnad och
digitalisering, gör honom till rätt person att utveckla Futur Pension vidare. Att Claes Carlson
väljs in i styrelsen samtidigt som Johan Agerman blir ny styrelseordförande borgar för en stabil
succession när jag nu lämnar över ordförandeklubban efter tre år”, säger styrelseordföranden
Peter Nilsson.

Futur Pension, är ett svenskt fintech-baserat livförsäkringsbolag som erbjuder fondförsäkringar
och pensioner till privat- och företagskunder.

Futur Pension arbetar sedan många år med ett helt digitaliserat klientgränssnitt i en molnbaserad
IT-infrastruktur, vilket leder till konkurrenskraftiga kostnadsfördelar gentemot den övriga
livsförsäkringsmarknaden. Marknadsandelen har mer än fördubblats från 3,4 procent 2015 till
8,3 procent 2021. Futur Pension är idag en av de fem största aktörerna på den svenska
livförsäkringsmarknaden. 

För mer information:

Claes Carlson. vd, tel: 070 680 55 81

Peter Nilsson, styrelseordförande, tel: 070 594 14 28


