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Danica Pension: Corona-krisen satte stort og negativt aftryk på 1. kvartal 

 

Resultatet for Danica Pension var i årets første tre måneder påvirket af de negative investeringsresultater som følge af 

Corona-krisen. Årets første kvartal bød også på stigende præmier i Danmark og Norge.  

 

Danica Pension opnåede i årets første tre måneder et resultat før skat på 22 mio. kr. mod et resultat på 381 mio. kr. i 

samme periode i 2019. Faldet i årets resultat skyldes primært markante negative investeringsresultater i marts som 

følge af Corona-krisen..  

 

Adm. direktør Ole Krogh Petersen udtaler i forbindelse med Danica Pensions kvartalsregnskab: 

”Efter et par tilfredsstillende måneder i januar og februar med bl.a. gode afkast  var marts i den grad præget af Corona-

krisen. som det har været tilfældet for det øvrige samfund. De negative markeder, som har ramt hele den finansielle 

sektor, har også ramt vores kunder og os. Vi holder fast i vores strategi om at være kundernes tryghedsrådgiver, for det 

er mere nødvendigt end nogensinde, at vi som pensionsselskab skaber tryghed. Derfor har vi fokus på, hvordan vi kan 

hjælpe vores kunder, virksomhederne og samfundet gennem den her tid,” siger Ole Krogh Petersen. 

 

Negative afkast i årets første tre måneder 

Danica Pensions kunder har fået negative afkast på deres pensionsordning i årets første tre måneder. Afkastet for kunder 

med Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pension udgjorde -15,0 pct.  efter omkostninger.  

 

”Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at pensionskunderne har fået negative afkast. Det er dog vigtigt at huske på, at pension 

er langsigtet og ikke skal måles over et enkelt kvartal. Hvis man alene tager sidste år med, har de fleste af Danica 

Pensions kunder fået positive afkast efter omkostninger. Vi har en solid og robust investeringsstrategi, som vi holder fast 

i, og som vi tror kan få vores kunders opsparing godt ud på den anden side af Corona-krisen”, siger Ole Krogh Petersen. 

 

På trods af den negative udvikling på de finansielle markeder fastholdt Danica koncernen en solvensoverdækning på 189 

pct., hvilket er  på niveau med 31.12.2019.  

 

Vækst i præmier 

Præmieindbetalinger i Danica Pension i Danmark udgjorde 7.876 mio. kr. i årets første tre måneder mod 7.210 mio. kr. i 

samme periode i 2019.  Det svarer til en stigning på 9 pct.  

 

I Danica Pension Norge udgjorde præmierne 667 mio. kr. mod 578 mio. kr. i samme periode sidste år. Det er en stigning 

på 15 pct. 

 

”I 2019 fokuserede vi især på at byde vores 200.000 nye kunder fra SEB Pension i Danmark velkommen i Danica 

Pension. Vi arbejder stadig med at gøre kundeoplevelsen for alle vores kunder endnu bedre, men vi fokuserer nu igen i 

højere grad på at tiltrække nye kunder. Vi er selvfølgelig glade for, at vi har haft en pæn vækst i præmier i både Danmark 

og Norge i årets første tre måneder,” siger Ole Krogh Petersen.  

 

Klar til at hjælpe i en svær tid 

Danica Pension vil være kundernes tryghedsrådgiver, og derfor har der været været stor fokus på, hvordan der bedst 

muligt kan skabes tryghed i den omfattende og ekstraordinære situation, som Corona-krisen har ført med sig. Danica 

Pension har bl.a. givet selvstændige erhvervsdrivende og firmaer mulighed for at få henstand på deres ordninger, uden 

det går ud over deres forsikringer.   

 



 

April 2020 – Pressemeddelelse  

”Det er vigtigt, at vi tager ansvar i en usikker og utryg situation som denne. Derfor har vi bestræbt os på at hjælpe alle de 

steder, hvor det er muligt. Det gælder eksempelvis på sundheds- og skadeområdet, hvor vi har iværksat en række nye 

initiativer, som skal nedbringe sygefraværet.  Vores mange selvstændige kunder har fået en hjælpende hånd, og vores 

sundhedsfaglige medarbejdere har mulighed for at hjælpe det offentlige, mens de får fuld løn fra Danica Pension. 

Derudover har vi også været i dialog med en række erhvervslejere, som vi har hjulpet med henstand,” siger Ole Krogh 

Petersen og fortsætter: 

 

”Vi kender endnu ikke omfanget af, hvad Corona-krisen fører med sig for vores samfund, men vi vil fortsætte med at 

fokusere på, hvad vi kan gøre for at hjælpe vores kunder, virksomhederne og samfundet med at komme så godt igennem 

den her situation som muligt,” siger Ole Krogh Petersen. 

 

 

For mere information kontakt Tim Smidemann på +45 2348 2651 eller tism@danskebank.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia. kroner 1. kvt. 2020 1. kvt. 2019 

Indbetalinger, fortsættende aktiviteter 8,5 7,8 

Heraf indbetalinger i Danmark 7,9 7,2 
Afkast af kundemidler – Danica Balance Mix med middel risiko og 20 
år til pensionering, procent 

-15,4 9,9 

Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel, procent -2,0 4,6 

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

-2,9 1,6 

Resultat før skat, mio. kr. fortsættende aktiviteter 22 381 

Pensionsformue, fortsættende aktiviteter  403 424 
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Solvensoverdækning       

31. marts 2020 

Danica Pension 
Livsforsikrings-

aktieselskab 
Danica Pension 

koncernen 
Danica 

koncernen 
    

SCR (mio. kr.) 13.421 13.567 13.546 
    

Solvensoverdækning 205% 203% 189% 
    

        

    

    

    

Opsummering af Danicas ansvarlige lån     
    

Udsteder Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab 
Fondskode XS1117286580  
Beløb EUR 500 m   

Rente 4,375 % p.a   

Optaget 29. september 2015  
Udløb 29. september 2045  
Første call option 29. september 2025  
Første renteændring 29. september 2025  

 


