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Codan ansætter Nicklas Larsen som erhvervsdirektør 

Nicklas Larsen kommer fra en stilling som Pris & Produkt-direktør for Trygs danske 

og norske erhvervsforretning. Nicklas Larsen tiltræder hos Codan den 1. maj 2016. 

Svenske Nicklas Larsen har ti års erfaring med erhvervsforsikring fra sine ansættelser i Trygg-

Hansa, Tryg og If, hvor han har haft lederroller inden for bl.a. Underwriting og Pris & Produkt. I 

perioden fra august 2012 til september 2013 var Nicklas konstitueret i stillingen som 

koncerndirektør for erhvervsområdet hos Tryg. 

Codans landedirektør, Scott Ørmen, siger om ansættelsen: 

  

”Det er mig en fornøjelse at byde Nicklas Larsen velkommen til ledelsesteamet. Med Nicklas får 

Codan en erfaren, faglig kapacitet inden for erhvervsforsikring med et stærkt kunde- og 

markedsfokus. Fra 2008-2011 var Nicklas underwritingdirektør på erhvervsområdet i den svenske 

del af vores virksomhed; Trygg-Hansa. Han har derfor indgående kendskab til vores nordiske 

erhvervsforretning og virksomhedskultur. Herudover er Nicklas en motiverende og klart 

kommunikerende leder. Jeg ser meget frem til, at Nicklas trækker i arbejdstøjet til næste år”. 

Scott Ørmen vil fungere som interim erhvervsdirektør frem til Nicklas Larsens tiltrædelse. 

 

Nicklas Larsen er både MSc i Engineering Physics fra Royal Institute 

of Technology i Stockholm samt MSc i Business Administration & 

Economics fra Stockholm School of Economics. 

 

Nicklas Larsen er 42 år og bor i Limhamn med sin kone Johanna og 

parrets tre børn. 

 

Mere om Nicklas Larsen på hans Linkedin-profil: 

https://dk.linkedin.com/pub/nicklas-larsen/0/3a5/554 

 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger   

Mads Houe, pressechef hos Codan, tlf. 3037 8353 

 

Om Codan Forsikring 

Codan Forsikring er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske husstande og 

godt 50.000 små og store virksomheder som kunder. Codan-koncernen er i dag 100 procent ejet af den 

britiske forsikringskoncern RSA. Dermed er Codan en del af et af verdens største forsikringsselskaber med 

omkring 19.000 medarbejdere. Læs mere på www.codan.dk. 
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