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Jon Johnsen bliver ny administrerende
direktør i PKA
PKA’s bestyrelser har udnævnt 51-årige Jon Johnsen som ny administrerende
direktør. Han tiltræder den 1. marts 2020, i forbindelse med at PKA’s
nuværende direktør Peter Damgaard Jensen går på pension. Jon Johnsen
kommer fra en stilling som koncerndirektør og COO i PFA Pension.
Bestyrelsesformand i PKA A/S Stephanie Lose glæder sig over ansættelsen af
den erfarne pensionsdirektør til at stå i spidsen for PKA.
”Jon kommer til PKA med meget stor erfaring fra pensionssektoren. Han har
opnået rigtig flotte resultater i sin nuværende stilling, han har en
personlighed og nogle grundlæggende værdier, der passer til PKA, og han er
ikke mindst en dygtig leder. Derfor er jeg slet ikke i tvivl om, at Jon er den
helt rigtige nye direktør for PKA,” siger Stephanie Lose.
Næstformand Grete Christensen fremhæver Jon Johnsens evne til at skabe
konkurrencedygtige produkter med meget stor effektivitet.
”I PKA er det vigtigt for os, at vi leverer en livsvarig tryghed via enkle
pensionsløsninger til et solidarisk fællesskab af 320.000 medlemmer, og det
er Jon Johnsen den rigtige til at sikre. Han har et stort kendskab til
pensionsområdet og de produkter, vi leverer til vores medlemmer. Samtidig
kan han være med til at videreføre PKA’s ambitiøse arbejde på
investeringsområdet, hvor vi fortsat vil være helt i front, både når det
kommer til afkast og ansvarlighed,” siger Grete Christensen.
Jon Johnsen er valgt i et felt med flere yderst kvalificerede kandidater. Det var

dog et enigt ansættelsesudvalg, der i sidste ende valgte at pege på Jon
Johnsen. Den kommende direktør i PKA glæder sig naturligt nok over
udnævnelsen.
”Jeg er både glad og stolt over at få muligheden for at stå i spidsen for PKA.
Det er en af de største og mest respekterede pensionskasser herhjemme, og
det er en meget stor arv, jeg skal løfte. Samtidig er jeg ikke i tvivl om, at jeg
sammen med medarbejderne i PKA kan tage endnu flere skridt mod at give
vores medlemmer størst mulig tryghed i deres arbejdsliv og alderdom,” siger
Jon Johnsen.
Han fremhæver netop medlemmerne som en stor motiverende faktor i sin
nye rolle.
”PKA repræsenterer en række medlemsgrupper, der hører til blandt
grundpillerne i vores velfærdssamfund. Det er en stor og spændende opgave
at skulle være med til at passe på deres pensioner. Jeg ved, at mange af PKA’s
medlemmer er stolte over at have deres pension i PKA, blandt andet fordi
PKA har vist stor ansvarlighed og er gået forrest på klimaområdet. Det vil jeg
bestræbe mig på, at de også vil være fremadrettet,” siger Jon Johnsen.
Jon Johnsen har allerede nu modtaget den formelle Fit & Proper godkendelse
fra Finanstilsynet.
Blå bog:
•
•
•
•
•
•

Jon Johnsen er født den 17. april 1968 i Gentofte
Uddannet civilingeniør fra DTU
HD i Informatik og økonomistyring fra CBS
Konsulent i PriceWaterhouseCoopers
Teknik- og driftsdirektør i KMD A/S
Koncerndirektør og COO i PFA med ansvaret for Kunder &
Services

PKA har en samlet formue på 300 mia. kr. og administrerer pensioner for fire
pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet. PKA har godt 320.000
medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster, og selvstændige
eller privatansatte uden for overenskomst kan også blive medlem i PKA.
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