
Børsen Liv & Pensionskonference 2017

LIV& Pension

Partnere:

få succes i det nye 
pensionsparadigme 
Tid og sted: 29. marts 2017 kl. 08.30-16.00 i København

Deltag i årets vigtigste debat om fremtidens pensionsbranche, og hør om udfordringer og muligheder fra Danmarks førende 
pensionseksperter. Lad dig inspirere af bl.a. ATP’s nye adm. direktør, Christian Hyldahl, Torben Möger Pedersen, adm. 
direktør, Pensiondanmark, Per Klitgård, adm. direktør, Danica Pension, og Anders Damgaard, cfo, PFA, når Børsen sætter 
scenen for en intens dag med emner som alternative investeringer, kundeoplevelsen, digital transformation og disruption.
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Teknologien indtager pensionsbranchen
På konferencen får du værdifuld indsigt i det nye pensionsparadigme, hvor store ændringer er i fokus 
for branchen. Her præsenterer vi i år en debat med branchens disruptere og stiller spørgsmålet: ville 
du lade teknologien overtage din pensionsrådgivning og investeringen af din pensionsopsparing?
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Børsen Liv & Pensionskonference, onsdag 29. marts 2017 i København

Program

08.30 Morgenmad, registrering og mulighed for at netværke

09.00 Velkomst v/ moderator Niels Lunde, chefredaktør, Børsen

            TEMA: Lav rente og alternative investeringer

09.05 Alternative investeringer i Liv & Pension: Hvad er op og ned?

Jan Parner, vicedirektør, Finanstilsynet
Alternative investeringer, som infrastruktur, ejendomme, grøn energi og direkte virksomhedsudlån, 
vækker stigende bekymring hos finanstilsynet, da der er forhøjet risiko for store fremtidige tab, som i 
sidste ende vil ramme pensionskunderne. Hør tilsynets nyeste råd og retningslinjer ift. compliance og 
pensionsselskabernes fortsatte søgning mod disse aktiver.

09.35 Lavt rentemiljø øger andelen af alternative investeringer

Anders Damgaard, koncernfinansdirektør, PFA Pension
et lavt rentemiljø og store markedsudsving stiller nye krav til sammensætningen af en solid 
pensionsportefølje. Derfor indeholder pensionsselskabernes investeringsstrategi stadigt flere investeringer 
i alternative aktiver, såsom startups, teknologivirksomheder, vindenergi og infrastrukturprojekter. Lad dig 
inspirere af, hvordan PfA vil skabe afkast med alternativer i en usikker verden, og hvilke muligheder der er 
ved investering i alternative aktiver.

10.05 Ny tilgang til alternative investeringer

Christian Hyldahl, adm. direktør, ATP 
i lyset af det nuværende lavrentemiljø, lavere likviditet i visse markeder og en ændret risikodynamik 
har ATP igangsat en omfattende ændring af investeringstilgangen, der stadig er under udvikling. Den 
nye faktorbaserede investeringstilgang omfatter bl.a. nye risikomål for den kompleksitet, der følger 
med at skyde penge i alternative illikvide investeringer. Hør christian Hyldahl forklare, hvad ATP’s 
investeringstilgang betyder for håndteringen af alternative investeringer. 

10.35 Pause
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10.50 Forsikringstilknyttede værdipapirer: En kilde til diversificering, som stadig giver godt afkast

Fabrice Rossary, CIO, SCOR Investment Partners 
igennem de sidste mange år har forventninger om et højt afkast på passivsiden fået institutionelle 
investorer til at øge deres eksponering mod aktieklasser med højt afkast og fast forrentning. i 
mellemtiden er porteføljerisikoen steget. Den nuværende kreditspredning er på det strammeste niveau 
nogensinde, statsobligationer giver negativt afkast, og institutionelle porteføljer får stadigt flere penge 
at arbejde med. investorerne står derfor over for et dilemma. Lad dig inspirere af de direkte fordele ved 
forsikringstilknyttede værdipapirer i en portefølje, når scor investment partners beretter om deres erfaring 
med denne aktivklasse.

11.15 Pensionsbranchens udfordringer med lav rente, stigende levealder og pres på omkostninger – et 
bud på nogle svar?

Torben Möger Pedersen, adm. direktør, Pensiondanmark
Med udfordringer som lavrentescenario, stigende levealder og pres på omkostninger kan alternative inve-
steringer, senere tilbagetrækning og delpensionering samt teknologi og robotter til optimering og automa-
tisering da være vejen frem? Lær af Pensiondanmarks svar på nogle af branchens aktuelle udfordringer og 
muligheder.  

             TEMA: FrEMTiDENs LiV & PENsioN

11.45 Fremtidens it-setup set fra pensionsbranchen

Torsten Fels, adm. direktør, Pensam
Branchen diskuterer mulighederne for nye samarbejder på tværs af selskaber, udfordringer og muligheder 
med digitalisering, tekniske produkter og kundeadfærd. Men hvordan skal fremtidens it-setup se ud for 
pensionsbranchen? Hvad er udfordringer og muligheder? Hvorfor er det nødvendigt med ændringer og nye 
måder at gøre tingene på?

12.15 Frokost

13.15 Paneldebat: Ville du lade teknologi og robotter overtage din pensionsrådgivning og investeringen 
af din pensionsopsparing?

Steen Michael Erichsen, adm. direktør, Nordea Liv & Pension
Sune Schackenfeldt, adm. direktør, Pædagogernes Pension (PBU)
Bent Dalager, equity partner, KPMG
André Rogaczewski, CEO, Netcompany
en computer i Ballerup slår alle investeringseksperter i pensionsselskaberne. Den digitale transformation 
fordrer automatisering og optimering. Men er udnyttelse af data om kunderne, deres adfærd og præferencer 
den rette vej frem, og kan kunderne følge med? kan teknologi overtage den personlige rådgivning og – måske 
endnu vigtigere – analysere risiko, afkast og investeringsmuligheder bedre end den menneskelige rådgiver? 
Har pensionsbranchen fortsat en rolle i samfundet om bare fem eller ti år, eller er branchen udkonkurreret af 
disruptive startups og robotter?
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13.45 Digitalisering med kunden i centrum

Per Klitgård, adm. direktør, Danica Pension
forbedring og individualisering af kundeoplevelsen er vigtig for pensionsbranchen, men alligevel automatis-
eres og optimeres processerne konstant. Hvordan sikres de bedste kundeløsninger ved hjælp af et effektivt 
digitalt setup? Hvordan kan dybe kundeindsigter bruges til at skabe relevante kundeoplevelser? Hvordan kan 
standardisering og automatisering være katalysator for individuel rådgivning? Hvordan kan øget digitalisering 
være med at styrke kunderelationerne?

14.15 Kundetilfredshed og et godt image er helt afgørende for værdiskabelse 

Hasse Jørgensen, adm. direktør, Sampension
sampension har de sidste tre år bevæget sig fra en delt fjerdeplads til i 2016 at indtage en delt førsteplads ved 
siden af Lægernes Pensionskasse på AMP-barometeret, der måler kundetilfredshed. Lær af sampensions suc-
ces med løbende tilpasning, personlig rådgivning, råd og vejledning, god orientering om pensionsordningen 
samt god orientering om den kommende pensionering.

14.45 Pause

Breakout: Vælg mellem de to spor

15.00

15.25 Fremtidens pensionssetup – udfordringer og muligheder 

Bent Dalager, equity partner, KPMG 
De nye digitale muligheder vil ændre kunde- og mæglerdialogerne for altid. sat på spidsen vil fremtidens 
pensionsselskab være usynligt og have en anden kultur, andre kompetencer og medarbejdersammensætning 
samt en helt anden snitflade ud imod kunder og partnere. Vi kaster et blik ind i fremtiden. En fremtid, som 
allerede kan starte i dag.

15.50 opsummering af dagen v/ moderator Niels Lunde, chefredaktør, Børsen

16.00 Vin og netværk

spor 1 spor 2

Fremtidens brancheløsning til Liv & Pension 
med kunden i fokus

Morten Stokholm Christiansen, direktør, PenSam
Morten Steiner, CEO, Edlund
Annette Weber, CCO, Edlund

Europæisk ejendomsinvestering 

Simon Wallace, head of research, alternatives and 
real assets, Deutsche Asset Management
efter en længere periode med stærke afkast, kan 
det europæiske ejendomsmarked da fortsat tilbyde 
attraktive investeringsmuligheder? Hvis ja, hvilke 
markeder og sektorer vil da gøre det godt, og vil 
nichesegmenter såsom pensionister give mulighed 
for at outperforme.
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Tid og sted 
Børsen Liv & Pensionskonference 2017 afholdes onsdag 29. marts  kl. 09.00-16.00 i københavn. 
indregistrering og morgenmad fra kl. 08.30. 

Pris 

 � 2995 kr. ekskl. moms for deltagere fra liv- og pensionsbranchen og den finansielle sektor. 

 � 5995 kr. ekskl. moms for deltagere fra virksomheder, der leverer serviceydelser til den primære målgruppe. 

Tilmelding til konferencen er bindende og sker på borsen.dk/livpension

Målgruppe
Direktører, økonomer, markedschefer, udviklingschefer, kundechefer, rådgivningschefer, mæglere, økonomiche-
fer, afdelingsdirektører fra liv- og pensionsbranchen og den finansielle sektor generelt. Derudover også virksom-
heder, der leverer serviceydelser til den primære målgruppe, herunder konsulenter og andre med interesse i og 
ansvar for liv & pension.

Kontakt 
for mere information kan du kontakte projektleder Pernille Lepianka på pele@borsen.dk eller 72 42 53 12 eller 
key account manager claus klinge på 72 42 50 19 eller clkl@borsen.dk

 Praktisk information
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