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Tilfredstillende første ni måneder med attraktive investeringsafkast
Resultatet for Danica Pension var i årets første ni måneder positivt påvirket af gode investeringsresultater og salget af
Danica Pension Sverige. Kunderne fik attraktive afkast, som var de højeste på markedet efter omkostninger.
Danica Pension opnåede i årets første ni måneder et resultat før skat på 2.740 mio. kr. mod et resultat på 1.207 mio. kr. i
samme periode 2018. Den store stigning i årets resultat skyldes primært salget af Danica Pension Sverige, som gik
endeligt igennem i 2. kvartal. Resultatet før skat af forsættende aktiviter, det vil sige uden Danica Pension Sverige, var på
1.387 mio. kr. i årets første ni måneder mod 1.131 mio. kr. i samme periode i 2018. Det er en stigning på ca. 23 pct.
Resultatet skyldes primært positive investeringsresultater samt tilgangen af Danica Pensionsforsikring (Tidligere SEB
Pension i Danmark). Modsat trækkes resultatet ned af engangsudgifter forbundet med regulatoriske ændringer (VAtillæg) i kombination med faldende renter samt integrationen af Danica Pensionsforsikring, som primært medførte flere
omkostninger i årets første seks måneder.
Adm. direktør Ole Krogh Petersen udtaler i forbindelse med Danica Pensions kvartalsregnskab:
”Vi har opnået et tilfredsstillende resultat og et attraktivt investeringsafkast til vores kunder. Efter integrationen af SEB
Pension i Danmark kan vi nu tilbyde vores kunder et Danica Pension, der står endnu stærkere på markedet og er i en god
position til også i fremtiden at være kundernes tryghedsrådgiver,” udtaler Ole Krogh Petersen.
Attraktive afkast i årets første ni måneder
Danica Pensions kunder fik et solidt afkast på deres pensionsopsparinger i de første ni måneder af 2019. Danica
Pensions kunder med Danica Balance Mix opnåede et afkast på investeringerne på mellem 9,0 pct. for lav risiko og fem år
til pension og 18,6 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 15,0 pct. Afkastene er efter omkostninger og ligger helt i top i markedet.
”Vi glæder os over, at vi har leveret attraktive afkast til vores kunder, som er med til at skabe tryghed om deres
pensionsordning. Det er 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 efter
omkostninger på deres pensionsordninger,” siger Ole Krogh Petersen.
Øget fokus på grønne investeringer
I tredje kvartal annoncerede Danica Pension, at selskabet har ambitioner om at have 100 mia. kr. i grønne investeringer i
2030. I dag har Danica Pension 11 mia. kr. i grønne investeringer, hvilket er mere end en fordoblig alene i år.
”Vi tror på, at vi kan investere grønt og bæredygtigt, uden vi går på kompromis med vores kunders afkast, for det er
naturligvis afgørende. Med vores investeringer ønsker vi at skabe tryghed for, at vi også efterlader en bæredygtig verden
til de næste generationer, men vi ser samtidig et stort økonomisk potentiale i den grønne omstilling, hvor der er enorm
efterspørgsel,” siger Ole Krogh Petersen.
Fokus på forebyggelse og tryghed
Danica Pension har som ambition at være kundernes tryghedsrådgiver. Det handler især om at hjælpe kunderne med at
forebygge sygdom og skader, men også når uheldet er ude. Som en del af den ambition har Danica Pension dette efterår
lanceret Danica Step CareTM, som er en helt ny måde at hjælpe uhelds- og sygdomsramte kunder på med bl.a. ensartet
behandling over hele landet, hurtig indsats uden lægehenvisning og en mere coachende tilgang med en fast tovholder ved
vores landsdækkende samarbejdspartnere.
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”Vi har som ambition at nedbringe vores kunders sygefravær. Først og fremmest for deres egen skyld, men også for
virksomhederne og samfundets skyld, og så er det ingen hemmelighed, at det også er godt for vores syge- og
ulykkesresultat, hvis vi kan lykkes med det,” siger Ole Krogh Petersen.
Udvikling i præmieindbetalinger og fortsat integration af Danica Pensionsforsikring
De samlede præmieindbetalinger til fortsættende aktiviteter i Danica Pension udgjorde 21.836 mio. kr. i årets første ni
måneder mod 22.101 mio. kr. i samme periode i 2018. Der har især været et fald i engangspræmier i årets første ni
måneder.
”Vi har det seneste år fokuseret på at byde vores 200.000 nye kunder fra SEB Pension i Danmark velkommen i Danica
Pension, og det har været en meget stor opgave. Nu har vi gennemført integrationen af 250.000 policer, og vi står med et
stærkere, større og mere fokuseret Danica Pension, som er klar til at tiltrække nye kunder i de kommende tid,” siger Ole
Krogh Petersen.
Mia. kroner

1.-3. kvt. 2019

1.-3. kvt. 2018

Indbetalinger, fortsættende aktiviteter*

21,8

22,1

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

19,8

20,3

15,0

1,2

11,8

0,6

3,4

1,3

Resultat af forsikringsvirksomhed, mio. kr.*

1.832

1.262

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

1.387

1.132

442

482

Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel efter ændring i
merhensættelser, procent

Pensionsformue **
*Indbefatter Danica Pensionsforsikring fra overtagelsen den 7.6.2018

**I pensionsformuen pr. 30.09.2018 indgår Danica Pension Sverige med 64 mia. kr.
For mere information kontakt Tim Smidemann på +45 2348 2651 eller tism@danskebank.dk.
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Solvensoverdækning

30. september 2019

Danica Pension
Livsforsikringsaktieselskab

Danica Pension
koncernen

13.602

13.717

13.212

206%

204%

196%

SCR (mio. kr.)
Solvensoverdækning

Danica
koncernen

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

