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Tilfredstillende halvår med positive markeder og vigtige milepæle
Resultatet for Danica Pension var i første halvår af 2019 positivt påvirket af udviklingen på de finansielle markeder og
salget af Danica Pension Sverige. Kunderne fik solide afkast, som var de højeste i 1. halvår, siden
markedsrenteprodukterne blev introduceret i Danica Pension i 2005. Sammenlignet med 1. halvår 2018 var resultatet
negativt påvirket af regulatoriske ændringer (VA-tillæg), faldende renter og integrationsomkostninger i forbindelse med
købet af SEB Pension i Danmark.
I løbet af det seneste år er det lykkedes Danica Pension at byde mere end 200.000 nye kunder velkommen, og den
formelle fusion af Danica Pensionsforsikring (tidligere SEB Pension i Danmark) og Danica Pension er endeligt godkendt af
myndighederne. Samtidig er salget af Danica Pension Sverige endeligt afsluttet, og der er indgået en ny
partnerskabsaftale med Tryg Forsikring.
Adm. direktør Ole Krogh Petersen udtaler i forbindelse med Danica Pensions halvårsregnskab:
”Det har været et begivenhedsrigt halvår. Vi er lykkedes med at sikre et tilfredsstillende resultat og et solidt
investeringsafkast til vores kunder, samtidig med vi bød de sidste af vores nye kunder fra det tidligere SEB Pension i
Danmark velkommen i Danica Pension. Endvidere har vi afsluttet salget af Danica Pension Sverige og indgået en ny
partnerskabsaftale med Tryg Forsikring både i Danmark og Norge. Ved indgangen til 2. halvår 2019 står vi stærkt til i
fremtiden at kunne indfri visionen om at blive kundernes tryghedsrådgiver,” udtaler Ole Krogh Petersen.
I 1. halvår 2019 blev salget af Danica Pension Sverige endeligt afsluttet. Salget indbringer Danica Pension et provenu på
1,3 mia. kr., som tilgår Danica Pensions egenkapital.
Tilfredsstillende resultat
Danica Pension opnåede et resultat før skat af fortsættende aktiviteter på 766 mio. kr. i 1. halvår af 2019 mod 623 mio.
kr. i 1. halvår 2018. Udviklingen på aktiemarkederne gav Danica Pension et solidt positivt afkast, ligesom
nettogebyrindtægterne var positivt påvirket af indregningen af SEB Pension i Danmark. Modsat trækkes resultatet ned af
engangsudgifter forbundet med regulatoriske ændringer (VA-tillæg), der havde fuld virkning i 1. halvår, i kombination med
faldende renter samt integrationen af Danica Pensionsforsikring. Underskuddet i syge- og ulykkesforretningen påvirkede
ligeledes resultatet negativt sammenlignet med 1. halvår 2018.
Solidt afkast i årets første seks måneder
Danica Pensions kunder fik et solidt afkast på deres pensionsopsparinger i de første seks måneder af 2019. Danica
Pensions kunder med Danica Balance Mix opnåede et afkast på investeringerne på mellem 6,7 pct. for lav risiko og 0 år til
pension og 15,2 pct. for høj risiko og 30 år til pension. Afkastet for kunder med Danica Balance Mix med middel risiko og
20 år til pension udgjorde 12,1 pct. De solide afkast i årets første seks måneder skyldtes blandt andet positive
internationale nyheder fra centralbankerne og nedtrapning af de potentielle handelskrige mellem særligt USA og Kina
samt Europa og Kina.
”Vi glæder os selvfølgelig over, at vores kunder har fået det bedste afkast i 1. halvår, siden markedsrenteprodukterne blev
introduceret i 2005. Dog er det afgørende at se på afkastene over flere år, og derfor er vi tilfredse med, at vi siden 1.
januar 2016, hvor vi iværksatte vores nye investeringsstrategi, har givet vores kunder solide og konkurrencedygtige
afkast på deres pensionsordninger,” siger Ole Krogh Petersen.
Investering er et af flere områder, hvor det større Danica Pension fremover kan udnytte synergierne fra købet af det
tidligere SEB Pension i Danmark. Mens Danica Pensions investeringsteam særligt har haft stor ekspertise inden for
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alternative investeringer, har det tidligere SEB Pension i Danmark skabt stærke resultater på eksternt forvaltede
investeringer.
Et større, stærkere og mere fokuseret Danica Pension
Siden købet af SEB Pension i Danmark blev godkendt af myndighederne 7. juni 2018, har integrationen af Danica
Pensionsforsikring fulgt en ambitiøs plan om at migrere over 200.000 nye kunder og få fusionen endeligt godkendt hos
myndighederne inden udgangen af 1. halvår 2019.
”Det har været en meget høj prioritet for os at sikre en hurtig integration af hensyn til vores nye kunder, så de hurtigst
muligt fik overblik og tryghed om deres ordninger og adgang til vores rådgivning om pension og sundhed. Vi har brugt
mange kræfter på at tage det bedste med fra begge selskaber til gavn for vores kunder, da det er et centralt element i at
realisere ambitionen om at blive vores kunders tryghedsrådgiver. Det arbejde vil fortsætte, og derfor er
integrationsarbejdet ikke endeligt i mål endnu,” siger Ole Krogh Petersen.
Samtidig er salget af Danica Pension Sverige blevet afsluttet i 1. halvår, og en ny distributionsaftale med Tryg Forsikring
er indgået, hvor Danicas pensionsprodukter skal formidles til Trygs kunder under brandet Tryg Pension.
”Med salget af Danica Pension Sverige kan vi fokusere yderligere på vores kunder i Danmark og Norge, hvor
forretningsmodellerne i højere grad minder om hinanden. Samtidig ser vi et stort potentiale i aftalen med Tryg Forsikring,
hvor vi får adgang til en meget stærk distributionskanal og ad den vej på sigt kan tilbyde endnu flere kunder fordelene ved
at være en del af et større, stærkere og mere fokuseret Danica Pension,” siger Ole Krogh Petersen.
Udvikling i præmieindbetalinger og fortsat integration af Danica Pensionsforsikring
De samlede præmieindbetalinger til fortsættende aktiviteter i Danica Pension udgjorde 14.984 mio. kr. i 1. halvår af
2019 mod 14.027 mio. kr. i første halvår 2018. I årets første 6 måneder har der været et fald i engangspræmier ift.
samme periode sidste år.
”Arbejdet med at byde vores nye kunder velkommen i Danica Pension har naturligvis været en meget stor opgave, hvilket
har medført, at vores prioritering og fokus har været på at fastholde og servicere vores eksisterende kunder – både fra
det tidligere SEB Pension i Danmark og fra Danica Pension. Tilgangen af over 200.000 nye kunder på ét år, har dermed
også betydet mindre fokus på at hente nye kunder, og derfor har vi set et fald i engangsindbetalingerne i årets første seks
måneder sammenlignet med samme periode sidste år,” udtaler Ole Krogh Petersen.
Syge- og ulykkesforretning påvirket af integration af Danica Pensionsforsikring
I forhold til 1. halvår 2018 er underskuddet på Danica Pensions syge- og ulykkesforretning yderligere forøget af
integrationen af det tidligere SEB Pension i Danmark, der som resten af branchen har haft et underskud på området.
”Samlet forventes underskuddet på syge- og ulykkesområdet at blive større i 2019 end i 2018. Det er naturligvis ikke en
udvikling, vi er tilfredse med, og derfor er det også et område, vi har meget fokus på,” siger Ole Krogh Petersen, og
fortsætter:
”Det er vigtigt for os ikke at gå på kompromis med kvaliteten af vores løsninger på syge- og ulykkesområdet. Omkring hver
tredje kvinde og hver femte mand får brug for tab af erhvervsevne-forsikring på et tidspunkt i deres liv, og derfor skal vi
prioritere kvalitet i vores forebyggelses- og sundhedstilbud samt kundernes økonomiske tryghed, hvis de en dag ikke
længere kan gå på arbejde,” udtaler Ole Krogh Petersen.
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Mia. kroner

1. halvår 2019

1. halvår 2018

Indbetalinger, fortsættende aktiviteter*

15,0

14,0

Heraf indbetalinger i Danmark*
Afkast af kundemidler – Danica Balance Mix med middel risiko og 20
år til pensionering, procent
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel, procent
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel efter ændring i
merhensættelser, procent
Resultat af forsikringsvirksomhed, mio. kr.*

13,6

12,9

12,1

-1,8

8,0

0,6

1,2

0,4

1.182

807

Resultat før skat af fortsættende aktiviteter drift, mio. kr.*

766

623

Pensionsformue*

451

472

*Indbefatter Danica Pensionsforsikring siden overtagelsen 7.6.2018
*I pensionsformuen for 1. halvår 2018 indgår Danica Pension Sverige med 60 mia. kr. Danica Pension Sverige indgår ikke i
pensionsformuen for 1. halvår 2019.

For mere information kontakt Tim Smidemann på +45 2348 2651.

Solvensoverdækning

30. juni 2019

Danica
Pension
Livsforsikringsaktieselskab

SCR (mio. kr.)
Solvensoverdækning

Danica
Pension
koncernen

Danica
koncernen

14.592

14.698

14.191

188%

186%

177%

Opsummering af Danicas ansvarlige lån
Udsteder
Fondskode
Beløb
Rente
Optaget
Udløb
Første call option
Første renteændring

Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab
XS1117286580
EUR 500 m
4,375 % p.a
29. september 2015
29. september 2045
29. september 2025
29. september 2025

