
Stærk start på året for SEB Pension

• Flere kunder vælger SEB Pension
• Flotte afkast
• Højeste kontorente til kunderne

Flere kunder vælger SEB Pension
SEB Pension fortsætter den positive udvikling i indbetalingerne, 
som vi har set igennem de seneste år. De samlede indbetalinger steg 
således 13,1 pct. fra 1,9 mia. kr. i første kvartal 2013 til 2,1 mia. kr. i 
første kvartal 2014. 

SEB Pension oplever fortsat vækst på firmamarkedet. I første kvartal 
2014 er præmieporteføljen således steget med 1,8 pct., hvilket 
selskabets ledelse anser som yderst tilfredsstillende i et konkurrence-
præget marked. Mange kunder sætter pris på sikkerheden i Traditionel 
pension i form af en ydelsesgaranti. Nye kunder vælger dog i stigende 
grad at spare op i markedsrenteprodukter som Markedspension og 
Tidspension. Indbetalingerne til markedsrenteprodukter udgør nu 63,2 
pct. af de samlede indbetalinger mod 61,7 pct. i første kvartal 2013.

Væksten i indbetalinger fordeler sig både på løbende præmier  
(2,0 pct.) og indskud (26,3 pct.). Bruttopræmier i syge- og ulykkes-
forsikring er derimod reduceret med 7,3 pct., hvilket især skyldes  
den fortsat skærpede priskonkurrence på pensionsmarkedet. 

Stærke afkast
Traditionel opsparing: 
Kunder med Traditionel pension, der dækker over SEB Pensions 
produkter med garanterede ydelser, fik et afkast af de bonusberettigede 
kundemidler på 3,3 pct. i kvartalet, hvilket betragtes som særdeles 

tilfredsstillende. Det høje afkast skyldes den høje kvalitet og gode 
spredning af porteføljen af risikoaktiver. Afkastet har medvirket til,   
at kundernes reserver endnu engang er vokset og fortsat er blandt de 
stærkeste i markedet. Bonusgraden i Traditionel pension lyder således 
samlet på 13,9 pct. ultimo marts. Ved udgangen af 2013 hed tallet  
12,5 pct. Den høje bonusgrad gør det muligt for SEB Pension at tilbyde 
markedets højeste kontorenter. Kunder i rentegruppe 1 og 2 tilbydes 
4 pct. i kontorente, mens kunder i rentegruppe 3 og 4 har en kontorente 
på 6 pct. 

Markedsrenteprodukter
Markedspension: 
Markedspension Middel risiko gruppe 1, der dækker de yngste opsparere, 
har opnået et afkast på 1,9 pct. i årets første tre måneder, hvilket er 
tilfredsstillende. Alle risikoprofiler i Markedspension har genereret 
positive resultater i første kvartal, hvor afkastene ligger i intervallet 
1,3-2,0 pct. 

Tidspension:
Tidspension adskiller sig fra andre opsparingsprodukter ved at sikre 
kunden en høj andel af aktier og lignende investeringer - både i op- 
sparingsperioden og mens pensionen udbetales. Den unikke udjævnings- 
metode sikrer høje, forventede afkast og stabile pensionsudbetalinger. 
Kunder med Tidspension har opnået et meget konkurrence dygtigt 
afkast på 2,6 pct. i første kvartal 2014.
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Stærkt resultat
I første kvartal 2014 har SEB Pension leveret et stærkt resultat, der 
ligger pænt over gennemsnittet for de seneste fem år. Resultatet før 
skat er 147 mio. kr. mod 163 mio. kr. i samme periode i 2013. Afvigelsen 
i resultatet skyldes primært, at der var et meget højt, finansielt afkast i 
første kvartal 2013. Resultaterne er ikke påvirket af indregnet skygge - 
konto, idet SEB Pension ingen skyggekonto har ved udgangen af første 
kvartal 2014. 

SEB Pension har fortsat stor fokus på omkostningerne. De samlede 
omkostninger faldt i første kvartal fra 92 til 56 mio. kr. Godt 27 mio. kr. 
af faldet kan tilskrives engangseffekter.

Investeringer
Generelt om de finansielle markeder 
De finansielle markeder var i første kvartal 2014 påvirket af central-
bankernes beslutninger. I løbet af kvartalet opstod der enighed om,  
at USA’s økonomi er i bedring, hvorfor den amerikanske centralbank vil 
fortsætte neddroslingen af sine støtteopkøb. Økonomien skønnes at 
kunne bære dette og vokse i et tilfredsstillende tempo. Endvidere er 
der konsensus om, at der er behov for yderligere penge politiske tiltag 
i Europa, og at Den Europæiske Centralbank, ECB, vil levere sådanne. 
Hidtil har man kun hørt støttende tale fra centralbankchef Mario Draghi, 
men der er nu tiltro til, at ECB vil agere med støttende løsninger i løbet 
af andet kvartal 2014. Denne tillid har givet fortsat lave renter og 
positive aktiemarkeder. 

Obligationer
SEB Pensions overordnede rentestrategi er at beskytte kundernes 
opsparing mod store renteudsving. Strategien betyder, at renterisikoen 
under hensyntagen til selskabets garantier generelt holdes lav for at 
begrænse kurstab ved rentestigninger. Selskabets investeringer i 
stats- og realkreditobligationer gav et tilfredsstillende resultat på 
2,4 pct. i første kvartal 2014. Ud over investeringer i obligationer har 
SEB Pension indgået betydelige aftaler i rentebaserede finansielle 
instrumenter med henblik på tilpasning af følsomheden over for 
renteændringer. På grund af rentefaldet i første kvartal har disse 
afdækninger givet et godt tilskud til det samlede afkast på omkring   
1 pct. af den samlede portefølje.

Børsnoterede aktier
MSCI Verdensindeks for aktier gav i første kvartal 2014 et afkast på 0,9 pct., 
mens det danske aktieindeks OMX Copenhagen Cap gav 10,0 pct.

SEB Pension opnåede i første kvartal 2014 et aktieafkast på 2,4 pct. 
Afkastbidraget kommer fra en overvægt i danske aktier og en under- 
vægt i emerging markets.

Kreditinvesteringer
SEB Pension opnåede i første kvartal 2014 et afkast på 2,9 pct. på 
beholdningen af likvide virksomhedsobligationer og statsobligationer i 
udviklingslande. Afkastet er understøttet af renteudviklingen, men 
består også af betydelige gevinster på kreditdelen.

Alternative aktiver
SEB Pension har igennem en årrække opbygget en portefølje af mindre 
likvide aktiver med henblik på at skabe et konkurrencedygtigt afkast og 
en god risikospredning. I denne portefølje, som udgør mere end 20 pct. 
af kundernes aktiver i den traditionelle opsparing, indgår aktivklasser 
som kapitalfonde, infrastrukturfonde, hedge fonde og forskellige typer 
af mindre likvide kreditinvesteringer. Porteføljen af mindre likvide 
aktiver gav i første kvartal et afkast på 1,1 pct. 

Ejendomme
SEB Pensionsforsikring A/S’ investering i ejendomme (herunder 
investering i ejendomme via datterselskaber, ejendomsfonde, mv.) 
udgør godt 13 pct. af beholdningen. Afkastet af ejendomsinvestering-
erne blev i første kvartal 2014 på 1,0 pct.
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Hoved- og nøgletal for SEB Pension

Resultatposter mio. kr. 31. marts 2014 31. marts 2013

Livsforsikring  

Løbende præmier 962 943

Indskud 1.110 879

2.072 1.822

Syge- og Ulykkesforsikring  

Bruttopræmier 51 55

Bruttopræmier, i alt 2.123 1.877

Egenkapitalens andel af livforretningen 125 154

Resultat af syge- og ulykkesforsikring (10) (13)

Andre indtægter og omkostninger 23 16

Resultat af forsikringsdriften før skyggekonto 138 157

Overført (til)/fra skyggekonto - -

Investeringsafkast af egenkapital 9 6

Resultat før skat 147 163

Resultat efter skat 115 123

Omkostningsprocent af hensættelser 0,08 % 0,14 %

Omkostninger 56 92

Balanceposter mia. kr. 31. marts 2014 31. marts 2013

Forsikringsmæssige hensættelser, traditionel forsikring 58,4 57,8

Forsikringsmæssige hensættelser, markedsrenteprodukter 25,2 24,0

Samlet forvaltet kapital 83,6 81,8

Egenkapital 4,2  4,1

Bonusgrad i %, samlede bonusberettigede forsikringer 13,9 12,5

Bonusgrad i %, nytegnende bestand 10,8 10,0
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