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Tilfredsstillende begyndelse på året for Danica Pension
Efter første kvartal har Danica Pension opnået et markant forbedret resultat før skat sammenlignet med samme periode
sidste år, som var præget af Corona-krisens indtog på de finansielle markeder. Samtidig har der været en pæn
præmievækst.
Danica Pension opnåede i årets første tre måneder et resultat før skat på 494 mio. kr. mod et resultat på 22 mio. kr. i
samme periode sidste år. Det forbedrede resultat skyldes især, at første kvartal 2020 var præget af Corona-pandemiens
udbrud og dertilhørende usikkerhed, samt at de første tre måneder i 2021 har budt på positive investeringsresultater,
der også er kommet kunderne til gode.
Adm. direktør Ole Krogh Petersen udtaler:
”Selvom samfundet, vores kunder og dermed også Danica Pension fortsat er præget af Corona-krisen har det rent
finansielt været et forholdsvis normalt kvartal, hvor vi har leveret pæne afkast til vores kunder, og det har også smittet af
på vores resultat, som er markant forbedret ift. den samme periode sidste år. De første tre måneder i Danica Pension, og
de resultater, som vi leverer til vores kunder og finansielt, er tilfredsstillende.”
Positivt afkast til kunderne
Danica Pensions kunder har i årets første tre måneder fået markante positive afkast efter omkostninger. Afkastet for
kunder med Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pension udgjorde 4,1 pct. efter omkostninger.
”Kunderne har nu samlet set fået positive afkast over en længere periode, og det er selvfølgelig positivt, fordi det er med til
at skabe økonomisk tryghed. Det er dog også værd at være opmærksom på, at vi ikke kan forvente lige så meget medvind
på de finansielle markeder i de kommende år, og det indstiller vi selvfølgelig vores portefølje efter ,” siger Ole Krogh
Petersen.
Nye ambitiøse 2025-mål for investeringernes CO2-udledning
Danica Pension har som ambition at selskabets investeringer skal være CO2-neutrale senest i 2050, og nu er der
kommet en række ambitiøse målsætninger for investeringernes CO2-udledning allerede i 2025. 2025-målsætningen
tager udgangspunkt i nøglesektorerne energi, forsyning, transport, stål og cement, og ambitionen er at reducere CO2udslippet i disse sektorer med mellem 15 og 35 pct. ift. niveauet i 2019.
”Det er godt at have ambitioner på lang sigt, men endnu vigtigere at handle rettidigt. Vores ambition er at bidrage til den
grønne omstilling, og vi tror på, at hvis vi skal bidrage til at løse udfordringen med klimaforandringerne, skal vi også
understøtte omstillingen i de sektorer, som er nøglen til forandringen,” siger Ole Krogh Petersen.
Pæn vækst i præmier
Præmieindbetalinger i Danica Pension i Danmark udgjorde 8.335 mio. kr. i årets første tre måneder mod 7.876 mio. kr. i
samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 5,8 pct. Samlet steg Danica Pensions præmieindbetalinger i årets
første tre måneder med 8,3 pct. fra 8.543 mio. kr. til 9.248 mio. kr.
”Efter et 2020 med vækst i præmier, er vi glade for, at vi også her i begyndelsen af 2021 har leveret en pæn og lønsom
vækst. Det er afgørende for os, at væksten er lønsom, da det fører til, at vores forretning er sund, så vi kan skabe tryghed
for vores kunder. Vi oplever, at vi står stærkt i et meget konkurrencepræget marked, hvor vi vinder ordninger, fordi vi
tilbyder god og proaktiv rådgivning, langsigtede konkurrencedygtige afkast efter omkostninger og stærke
sundhedsløsninger,” siger Ole Krogh Petersen
Negativt syge- og ulykkeresultat
Underskuddet på Danica Pensions syge- og ulykkesforretning var i årets første tre måneder på samme niveau som i
samme periode sidste år. Underskuddet for første kvartal lød på 290 mio. kr. mod 274 mio. kr. i samme periode sidste år.
Den lille stigning i underskuddet kan alene henføres til et dårligere investeringsresultat.
”Underskuddet på syge- og ulykkesforretningen er stadig utilfredsstillende, men vi er på rette vej og ser effekterne af de
initiativer, vi har sat i søen gennem de sidste par år især indenfor sundhed og forebyggelse, hvilket har resulteret i færre
skader. Coronaen og de udskudte operationer i det offentlige sundhedsvæsen er stadig en ubekendt faktor, som vi endnu
ikke kan forudse, hvad kommer til at betyde for vores kunder og dermed også for os. Vi er sikre på, at vi gør det rigtige, når
det kommer til forebyggelse og den tidlige indsats, så vi kan få nedbragt sygefraværet hos vores kunder,” siger Ole Krogh
Petersen
Netop på sundhedsområdet har Danica Pension i første kvartal leveret en række nye løsninger, som har til formål at
nedbringe sygefraværet blandt kunderne. Kunder med en sundhedspakke i Danica Pension har i år også kunnet få hjælp
fra en psykolog, læge eller diætist uden henvisning fra Danica Pension eller egen læge. Det er blevet taget rigtig godt imod
af kunderne, og Danica Pension forventer, at den forbedrede sundhedspakke vil bidrage til at skabe tryghed, nedbringe
sygefraværet hos selskabets kunder og dermed også forbedre resultatet af syge- og ulykkesforretningen.
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Mia. kroner

1. kvt. 2021

1. kvt. 2020

Indbetalinger, fortsættende aktiviteter

9,2

8,5

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 før skat, mio. kr.

8,3
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Pensionsformue

466

403

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

Solvensoverdækning
Danica Pension
Livsforsikringsaktieselskab

31. marts 2021
SCR (mio. kr.)
Solvensoverdækning
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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

