Pressemeddelelse
30. august 2013

Gjensidige udnævner ny direktør
Gjensidige udnævner ny direktør for Erhverv & Landbrug pr. 1. september 2013. Det er Britta
Bjerregaard, som bliver ny direktør for et af Gjensidiges store forsikringsområder i Danmark.
”Britta Bjerregaard har et fremragende talent
for at udstikke mål og retning. Samtidig er hun i
stand til at se forsikringsmæssige perspektiver
og muligheder for kunderne. Sidst men ikke
mindst, så skaber Britta med sin åbenhed og
sit drive et stærkt engagement i organisationen. Jeg ser derfor meget frem til at byde Britta
velkommen i mit direktør-team,” siger Kim
Rud-Petersen, koncerndirektør Nordic Gjensidige.
Britta Bjerregaard kommer fra en stilling som
afdelingsdirektør for Bygning-Løsøre Skade i
Gjensidige Nordic. Her startede hun i 2010, da
Gjensidige overtog Nykredit Forsikring A/S,
hvor Britta var afdelingsdirektør for Privatskadeområdet og skadechef i årene 2002 – 2009.

Hun har tidligere arbejdet for Landbrugets
Rådgivningscenter (nu Dansk Landbrugsrådgivning) i Skejby og før det i Herning Kommune.
Britta er 43 år, uddannet Cand.Jur. fra Århus
Universitet og har en Executive MBA fra Henley Business School. Hun sidder desuden i
bestyrelsen for Re-cykel ApS.
Privat er Britta Bjerregaard gift med Kristian,
og de har til sammen tre børn. Britta er bosat i
Århus med sin familie og vil dele sin tid mellem
Gjensidiges kontorer i Århus og København.
Yderligere information
Kommunikationschef Trine Andrup
+45 27 52 51 06 – trine.andrup@gjensidige.dk

Gjensidige er et af de ledende nordiske skadeforsikringsselskaber, som er bygget af kunder, for kunder. Koncernen har været
noteret på Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år har vi ansat ildsjæle, som arbejder for at sikre kundernes liv, helbred og værdier.
Vi er ca. 3.100 medarbejdere, heraf ca. 495 i Danmark, og vi tilbyder skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I
Norge tilbydes også bank, pension og opsparing. Driftsindtægterne var 19,5 mia. NOK i 2012, mens forvaltningskapitalen udgjorde 94,2 mia. NOK.
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