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Fremgang for Danica Pension i 1. kvartal 

 

Danica Pension har fået en tilfredsstillende start på 2017 med en samlet stigning i præmieindbetalinger på 38 pct. i 

Danmark, Norge og Sverige. I 1. kvartal har Danica Pension leveret et af markedets bedste afkast til selskabets danske 

pensionskunder.  

 

For 1. kvartal blev overskuddet før skat på 515 mio. kr. Det er en stigning på 60 mio. kr. sammenlignet med samme 

kvartal sidste år.  

 

”Fremgangen i årets første tre måneder skyldes solide resultater på investeringsområdet og vækst i præmieindbetalinger 

i de tre lande, hvor vi er repræsenteret,”  siger adm. direktør i Danica Pension, Per Klitgård.  

 

Stigning i præmieindbetalinger 

Præmier i alt udgjorde 11,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 3,1 mia. kr. – eller 38 pct. - ift. samme periode sidste år. I 

Danmark var stigningen 27 pct., i Norge 30 pct. og i Sverige 70 pct. Bruttopræmier via Danske Bank i Danmark er 57 pct. 

højere end i første kvartal 2016.  

 

”Sidste års stigning i præmieindbetalinger fortsætter i første kvartal i år. Vi hæfter os ved, at vi har en god vækst i alle de 

tre lande, hvor vi er repræsenteret, og særligt i Sverige har vores offensiv givet resultater med en vækst på 70 pct.,” siger 

Per Klitgård. 

 

Solide investeringsafkast 

Danica Pensions danske kunder har i 1. kvartal 2017 fået gode 

afkast på deres pensionsopsparinger.  

Kunder i ”Danica Balance middel risiko” med 15 år til pension 

har fået et afkast på 3,8 pct., og det er næsthøjest blandt de 

kommercielle pensionsselskaber i Danmark. Kunder i ”Danica 

Balance middel risiko” med 20 år til pension har fået et afkast på 

4,4 pct. i 1. kvartal, hvilket er bedst blandt de kommercielle selskaber. 

 

”Vi er glade for, at kunderne i form af gode afkast får glæde af den investeringsstrategi, som vi iværksatte for 2 år siden. 

Bedst mulig betaling for risiko har været og vil fortsat være nøgleordene, når vi investerer,” siger Per Klitgård. 

 

Proaktiv kundekommunikation 

I 2017 har Danica Pension særligt fokus på at være proaktiv og hele tiden sørge for at være et skridt foran kunderne, så vi 

kan hjælpe dem bedst muligt. I år kontakter Danica Pension 150.000 kunder, når de har brug for os – for eksempel i 

forbindelse med en livsbegivenhed som flytning, ægteskab eller en lønændring. 

 

”Vi vil være relevante for vores kunder. Derfor skal vi være tilstede, når der sker ændringer i deres liv. Her skal vores 

kunder end ikke overveje, hvad det betyder for deres pensionsordning, før vi har kontaktet dem med klare anbefalinger til, 

hvad de bør gøre ved deres ordninger,” siger Per Klitgård. 
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Hovedtal for Danica-koncernen 

 

Mia. kroner 1. kvartal 2017 1. kvartal 2016 

Indbetalinger 11,4 8,2 

Heraf indbetalinger i Danmark 7,0 5,5 
Afkast af kundemidler – Markedsrente, procent 3,6 -1,3 
Afkast af kundemidler – Traditionel, procent 0,0 3,8 
Afkast af kundemidler efter ændring i merhensættelser, 
procent* 0,5 0,9 

Omkostningsprocent i forhold til nettoaktiver, Danmark 0,07 0,10 
Danica genereret resultat, mio. kr. 453 452 
Resultat før skat, mio. kroner 515 455 
Pensionsformue (aktiver i alt), mia. kroner 409 390 
Bonusreserve, procent* 6,2 3,3 

Merhensættelser* 38,2 41,0 
*Gælder kun kunder med Danica Traditionel 

 
For yderligere information: 

Tim Smidemann 
Presseansvarlig 
Tlf.: (+45) 23 34 17 02 
Mail: tism@danskebank.dk 
 
  

mailto:tism@danskebank.dk
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Solvensoverdækning       

31. marts 2017 
Danica Pension 
Livsforsikrings-

aktieselskab 

Danica Pension 
koncernen 

Danica 
koncernen 

    

SCR (mio. kr.) 11.026 11.751 11.123 
    

Solvensoverdækning 224% 211% 212% 
    

        

    

    

    

Opsummering af Danicas ansvarlige lån       

Udsteder Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab 

Fondskode XS1117286580   

Beløb 
500 millioner 
EUR   

Rente 4,375 % p.a   

Optaget 29. september 2015  

Udløb 29. september 2045  

Første call option 29. september 2025  

Første renteændring 29. september 2025  
        

    
For yderligere information: 

 
Ole Fabricius 
Økonomidirektør 
Tel. (+45) 45 13 13 11 
Email: ofa@danicapension.dk 
 

mailto:ofa@danicapension.dk

