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Danica Pension: Stærkt 2. kvartal giver tilfredsstillende halvårsresultat 
 

Danica Pensions resultat og kundernes afkast er kommet stærkt tilbage i 2. kvartal, efter at 1. kvartal var præget 

markant og negativt af coronakrisen. Medgang på de finansielle markeder i 2. kvartal og et lavere underskud på syge- og 

ulykkesforretningen betyder, at Danica Pension leverer et tilfredsstillende resultat for årets første seks måneder.  

 

Danica Pension opnåede i årets første seks måneder et resultat før skat på 892 mio. kr. mod et resultat på 766 mio. kr. i 

samme periode i 2019. Det er en stigning på 16,5 pct., som primært skyldtes et lavere underskud på syge- og 

ulykkesforretningen sammenlignet med samme periode sidste år. 

 

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

 

�Set i lyset af hvor turbulent og anderledes et halvår, det har været, er jeg tilfreds med de resultater, vi har skabt for 

kunderne og for Danica Pension. Vi har siden marts i den grad skullet bevise, at vi kan skabe tryghed for vores kunder, og 

vi har iværksat en række ekstraordinære tiltag med god effekt. På investeringssiden har vi holdt fast i vores strategi, og 

det har ført til, at en stor del af det tabte fra marts er hentet tilbage til kunderne i 2. kvartal.  Alt i alt har et stærkt 2. 

kvartal betydet, at årets første seks måneder samlet har været tilfredsstillende i Danica Pension,� siger Ole Krogh 

Petersen. 

 

Afkast i bedring 

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

kunder med Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pension udgjorde -4,3 pct.  efter omkostninger, og det skal 

ses i lyset af at samme afkast var -15,0 pct. efter 1. kvartal. 

 

�Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at pensionskunderne har fået negative afkast i årets første seks måneder. Dog glæder 

det os, at vi har hentet så meget af det tabte de seneste måneder, fordi vi har holdt fast i vores investeringsstrategi. Det 

har i 2020 været særligt vigtigt at huske på, at pension er langsigtet, og det er jeg glad for, vi hele tiden har styret efter�, 

siger Ole Krogh Petersen. 

 

Øgede investeringer i den grønne omstilling 

I første halvår har Danica Pension fortsat sit fokus på investeringer i den grønne omstilling. Alene i årets første seks 

måneder har Danica Pension hævet investeringerne i den grønne omstilling fra 10,3 mia. kr. til 19,6 mia. kr. Danica er 

altså godt på vej til at indfri målsætningen om at have investeret 30 mia. kr. i den grønne omstilling i 2023, 50 mia. kr. i 

2025 og 100 mia. kr. i 2030. Samtidig har Danica Pension meldt sig ind i FN Net-Zero Asset Owner Alliance, hvor Danica 

har forpligtet sig til, at selskabets investeringer er CO2-neutrale i 2050, hvilket bliver fulgt op af delmål med kortere 

tidshorisont. 

 

�Det er vigtigt, at vi har ambitiøse målsætninger på lang sigt, men også, at vi viser konkret handling nu. Med vores 

investeringer ønsker vi at være med til at skabe tryghed for, at vi efterlader en bæredygtig verden til de næste 

generationer. Vi er overbeviste om, at investeringer i den grønne omstilling kan kombineres med attraktive afkast til vores 

kunder pga. den store efterspørgsel efter grønne løsninger verden over, � siger Ole Krogh Petersen. 

 

Vækst i præmier 

Præmieindbetalinger i Danica Pension i Danmark udgjorde 13.967 mio. kr. i årets første seks måneder mod 13.585 mio. 

kr. i samme periode i 2019.  Det svarer til en stigning på 2,8 pct. Samlet er Danica Pensions præmieindbetalinger i første 

halvår steget med 1,9 pct. fra 14.983 mio. kr. til 15.268 mio. kr.   
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�Det har været en stor opgave at byde 200.000 nye kunder fra SEB Pension i Danmark velkommen i Danica Pension, men 

nu er vi nået så langt, at vi i højere grad kan fokusere på at tiltrække nye kunder, samtidig med vi hver dag arbejder 

benhårdt på at gøre kundeoplevelsen for alle vores kunder endnu bedre og mere tryghedsskabende,� siger Ole Krogh 

Petersen.  

 

Mindre underskud på syge- og ulykkesforretningen 

Danica Pension havde i årets første seks måneder et underskud på syge- og ulykkesforretningen på 300 mio. kr. mod et 

underskud på 504 mio. kr. i samme periode i 2019. Forbedringen i SUL-resultatet skyldtes primært et bedre 

investeringsresultat. 

 

�Det er utilfredsstillende med underskud i den størrelsesorden på syge- og ulykkesforretningen, dog er vi tilfredse med, at 

det går i den rigtige retning,� siger Ole Krogh Petersen, og fortsætter:  

  

�Det er afgørende for os, at vi formår at skabe tryghed for vores kunder på syge- og ulykkesområdet. Lykkes vi med det, og 

lykkes vi med at nedbringe sygefraværet hos vores kunder, vil det komme den enkelte kunde, virksomhederne og 

samfundet til gode, ligesom det selvfølgelig også vil være positivt for Danica Pension, � siger Ole Krogh Petersen. 

 

I begyndelsen af 2020 introducerede vi Danica Pension Step CareTM til kunderne. Det er et nyt initiativ på 

sundhedsområdet, som både skal forebygge og forbedre behandlingen af fysiske og psykiske skader hos Danica Pensions 

kunder ved ensartet behandling over hele landet, hurtig indsats uden lægehenvisning og en mere coachende tilgang med 

en fast tovholder.  

 

Klar til at hjælpe i en svær tid 

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

muligt kan skabe tryghed i den omfattende og ekstraordinære situation, som coronakrisen har ført med sig i årets første 

seks måneder.  

 

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

kunder og samfundet de steder, hvor det er muligt. Det gælder eksempelvis på sundheds- og skadesområdet, hvor vi har 

iværksat en række nye initiativer, som skal nedbringe sygefraværet.  Vores mange selvstændige kunder har fået en 

hjælpende hånd, og vi har også været i dialog med en række erhvervslejere, som vi har hjulpet med henstand. 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 krisen som muligt,� siger Ole Krogh Petersen og fortsætter: 

 

�Det er også vigtigt, at vi lærer af denne krise, og her kan vi bl.a. se, at kunderne i den grad har benyttet sig af vores digitale 

løsninger ved almindelige pensionsrådgivning og på sundheds- og skadesområdet, hvor vi i dag hjælper langt flere kunder 

via videokonsultationer, end vi gjorde inden krisen, og det er alene, fordi kunderne efterspørger det og er glade for at få 

hjælp digitalt,� siger Ole Krogh Petersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Juli 2020 �  Pressemeddelelse  

 

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

 

 

Solvensoverdækning       

30. juni 2020 

Danica Pension 
Livsforsikrings-

aktieselskab 
Danica Pension 

koncernen 
Danica 

koncernen 
    

SCR (mio. kr.) 15.036 15.077 15.059 
    

Solvensoverdækning 184% 184% 172% 
    

        

    
    

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  

 

Mia. kroner 1. halvår 2020 1. halvår 2019 

Indbetalinger, fortsættende aktiviteter 15,3 15,0 

 - Heraf indbetalinger i Danmark  14,0 13,6 

Afkast af kundemidler � Danica Balance Mix med middel risiko og 20 
år til pensionering, procent -4,3 12,1 

Afkast af kundemidler � Danica Pension Traditionel, procent 1,4 8,0 
Afkast af kundemidler � Danica Pension Traditionel efter ændring i 
merhensættelser, procent 

-1,0 1,6 

Resultat før skat, mio. kr. fortsættende aktiviteter 892 766 

Pensionsformue  429 435 


