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Danica Pension sælger pensionsaktiviteterne i Sverige 
 

I dag offentliggør Danica Pension, at den svenske del af forretningen bliver solgt til et investorkonsortium ledt af den 

nordiske kapitalfond Polaris og den tyske kapitalfond Acathia. I konsortiet indgår også institutionelle investorer i form af 

Sampension og Unigestion. 

 

Med salget fokuserer Danica Pension sin forretning yderligere � og står med købet af SEB Pension Danmark tidligere i år 

nu endnu stærkere rustet til at udvikle de bedste pensionsløsninger til kunderne i Danmark og Norge. 

 

�For vores kunder i Danmark og Norge betyder det et endnu mere fokuseret Danica Pension, og for vores svenske Danica-

kunder betyder handlen, at der kommer en ny ejer, som kan sætte yderligere kraft bag udviklingen af selskabet. 

Sammenholdt med at vi er blevet tilbudt en attraktiv pris, og at handlen strategisk er det rigtige valg for Danica, mener vi, 

at det er en rigtig god løsning for alle parter,� siger Ole Krogh Petersen, der er administrerende direktør i Danica Pension.  

 

Danica Pension Sverige har oplevet en stærk vækst, men forretningsmodellen i Sverige adskiller sig fundamentalt fra den 

i Danmark og Norge: 

 

�Vi er stolte af den vækst, som vi har skabt på det svenske marked, og den stærke platform som vores dygtige ledelse og 

medarbejdere i Sverige har opbygget. Grundet en anden forretningsmodel i vores svenske organisation spurgte vi os selv, 

om vi fortsat var de rette til at videreudvikle Danica Pension Sverige. Vi kom frem til, at både vores kunder og Danica 

Pension samlet set vil være bedre tjent med, at der kommer en ny ejer,� siger Ole Krogh Petersen. 

 

Danica Pension Sverige har 150.000 privatkunder og 15.000 virksomhedskunder. Som en del af aftalen vil den nye ejer 

tilbyde samme løsninger og vilkår til Danske Banks kunder som hidtil, og en partnerskabsaftale mellem køberen og 

Danske Bank vil sikre forsat produktudvikling og �tilbud til Danske Bank-kunder i Sverige. Alle ca. 60 medarbejdere i 

Danica Pension Sverige fortsætter under den nye ejer. 

 

Der er aftalt en pris på ca. SEK 2,6 mia. svarende til ca. DKK 1,9 mia. Handlen forventes ikke at påvirke resultatet for 

Danica Pension for 2018, da købesummens betaling afventer handlens afslutning. Handlen forventes godkendt af den 

svenske Finansinspektionen og den svenske konkurrencestyrelse i første halvår af 2019. 
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