
 

Penta Advokater ansætter ny administrerende direktør 

Lasse Iversen Hansen tiltræder d. 1. september 2019 som administrerende direktør for Penta Advokater.  

Penta Advokater har ansat Lasse Iversen Hansen som ny administrerende direktør. Lasse Iversen Hansen 

kommer fra en stilling som Director and Business Unit Leader i Deloitte, hvor han har været ansat i 12 år. 

Før dette var han leder af Børne- og Kulturområdet i Varde Kommune.   

- Jeg er glad for, på vegne af bestyrelsen, at kunne præsentere Lasse Iversen Hansen som ny 

administrerende direktør. Lasse er vant til at arbejde i en partnerdrevet virksomhed og har stor erfaring 

med såvel ledelse som interne udviklingsprojekter. I bestyrelsen føler vi os overbeviste om, at Lasse Iversen 

Hansen med sin baggrund er godt rustet til at stå i spidsen for Penta Advokater. Han er desuden bosat i 

Bramming og har dermed et godt kendskab til Sydjylland, hvor vores fem kontorer er placeret, siger Penta 

Advokaters bestyrelsesformand Helge Busk.   

Lasse Iversen Hansen tiltræder som administrerende direktør pr. 1. september 2019. 

- Jeg er glad for den tillid, som bestyrelsen har vist mig. Penta Advokater er en spændende virksomhed, 

som jeg glæder mig til at blive en del af. Der er for mig ingen tvivl om, at Penta Advokater gennem de 

senere års strategiske valg har formået at bringe sig i en gunstig position inden for branchen. Jeg kommer 

således til et firma med stærke værdier og en faglighed, der er bredt anerkendt af både kunder og 

samarbejdspartnere. Jeg ser derfor frem til at møde mine nye kollegaer og tage fat på opgaverne, siger 

Lasse Iversen Hansen. 

 

 

Fakta om Penta Advokater 

 Har specialistkompetencer inden for privatret, erhvervsret og brancher.  

 Har kontorer i byerne Esbjerg, Grindsted, Kolding, Ribe og Vejen   

 Beskæftiger ca. 75 medarbejdere, hvilket gør Penta Advokater til en af region Syddanmarks største 

advokatvirksomheder  

 Website: www.penta.dk 

 

 

-------------------------- 

Ved spørgsmål til pressemeddelelsen bedes du kontakte bestyrelsesformand og partner Helge Busk på 

mail: hebu@penta.dk eller telefon: 26 75 04 64 

http://www.penta.dk/

