Pressemeddelelse:
Ny administrerende direktør for JØP og DIP
12. april 2016
Søren Kolbye Sørensen er med virkning fra den 1. januar 2017 udnævnt til adm. direktør for
fælleskabet P+, der driver pensionskasse for 80.000 djøfere og ingeniører i pensionskasserne JØP og
DIP.
Søren Kolbye Sørensen var frem til etableringen af P+ sidste år direktør for DIP og har siden udgjort
direktionen i P+ sammen med pensionshusets nuværende adm. direktør Torben Visholm, der har
ønsket at gå på pension med udgangen af året.
”Med Torben Visholms ønske om at træde tilbage er Søren Kolbye Sørensen det oplagte valg som ny
daglig leder af P+. Ud over stærke pensionsfaglige kompetencer har han undervejs i processen med at
integrere de to organisationer dokumenteret de lederegenskaber, som er nødvendige for at stå i
spidsen for den fælles administration for JØP og DIP”, siger formand for JØP’s bestyrelse Anders
Eldrup.
Formand for DIP’s bestyrelse Peter Falkenham hæfter sig ved det gnidningsfrie samarbejde, som har
præget de to pensionskasser siden beslutningen om at drive pensionskasse sammen.
”Gode resultater kræver en god ledelse. Torben Visholm og Søren Kolbye Sørensen har udgjort et
stærkt makkerskab med hver deres spidskompetencer. De bærer begge et stort ansvar for, at både
DIP og JØP kom ud af 2015 med stærke resultater og et styrket samarbejde.”
Søren Kolbye Sørensen er cand. polit. og blev direktør for DIP i 2002 og var før da underdirektør i
Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
For yderligere oplysninger kontakt:

Torben Visholm, tlf. 20 32 46 71
Søren Kolbye Sørensen, tlf. 40 36 01 13

Om DIP og JØP:
Med over 100 mia. kroner under fælles forvaltning hører DIP og JØP til landets større
arbejdsmarkedspensionsselskaber. Medlemsvæksten er på omkring 5 pct. årligt, så DIP og JØP nu
leverer tryghedsforsikring og pension til 25.000 ingeniører og 55.000 djøfere.
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