
Højdepunkter på stribe i halvårstal fra SEB Pension

• Pensionsbranchens mest tilfredse kunder – for fjerde måling i træk
• Vækst i indbetalingerne – kunderne viser SEB Pension stor tillid
• Succesfuld fintuning af Markedspension 
• Afkast og bonusgrad fortsat helt i top

Mest tilfredse kunder – igen
For fjerde gang i træk indtager SEB Pension førstepladsen i konsulent-
virksomheden Aalunds måling af kundetilfredshed. Det er både blandt 
de store og de mindre virksomheder, at SEB Pension rangerer helt i top.

”Tilfredse kunder er loyale kunder. Alle vores medarbejdere er meget 
opmærksomme på, at det er dem, vi lever af. Derfor er vi meget glade 
for, at vi igen er nummer 1 i Aalunds måling,” siger adm. direktør i SEB 
Pension Søren Lockwood og tilføjer:

”Pensionsmarkedet i Danmark er præget af hård konkurrence, og det 
har aldrig været lettere for kunden at skifte leverandør. Det passer os 
fint, for det betyder, at vi i den grad skal gøre os fortjent til at være 
leverandør. Vi har arbejdet systematisk med at forbedre vores services 
til kunderne – endnu mere fleksible produkter, webrådgivning og en 
sundhedsportal – og med at skærpe vores profil som det førende 
online pensionsselskab, der gør pension så nemt som muligt at forstå. 
Samtidig skaber vi fremragende investeringsafkast, og alt det kvitterer 
kunderne for.”

Vækst i indbetalingerne
SEB Pension fortsætter den positive udvikling i indbetalingerne. De 
samlede indbetalinger steg således 15,2 pct. i forhold til første halvår 
2013. Væksten i indbetalinger sammenlignet med første halvår 2013 
fordeler sig både på løbende præmier (3,6 pct.) og indskud (29,4 pct.). 

Med en kontorente på 4 pct. for nye kunder i Traditionel pension og 6 pct. 
for mangeårige kunder i Traditionel pension i rentegruppe 3 og 4, er 

SEB Pension markedsledende. Kontorenten er den rente, hvormed 
kunderne får forrentet deres opsparing i gennemsnitsrenteprodukter. 
De høje kontorenter har tiltrukket nye kunder og markant stigende 
indskud igennem hele første halvår – de samlede præmiebetalinger i 
Traditionel pension er steget 17,8 pct. i første halvår 2014 sammenlignet 
med 2013 til nu 1,5 mia. kr.

Også for markedsrenteprodukterne Markedspension, Unit Link og 
Tidspension har fremgangen i præmieindbetalinger været markant 
med 14,8 pct. sammenlignet med 2013. Indbetalingerne til Syge- og 
Ulykkesforsikringer er faldet med 5,6 pct., hvilket især skyldes den 
fortsatte konkurrence på firmapensionsmarkedet.

”Den fortsatte vækst i indbetalingerne er et udtryk for den tillid, 
kunderne viser os i SEB Pension. Vi er markedsledende inden for 
kundetilfredshed gennem nu flere år, og derfor vil vores kunder i 
stigende grad lade os forvalte deres opsparing,” siger adm. direktør 
Søren Lockwood.

Succesfuld fintuning af Markedspension 
Det er SEB Pensions ambition at tilbyde kunderne markedsrente-
produkter med maksimal fleksibilitet og det bedste udgangspunkt for 
høje afkast. Derfor har vi gennem de seneste to år løbende justeret 
livscyklus-produktet Markedspension, senest ved at skrue behersket 
op for risikoen hos primært de kunder, som ønsker at ligge i den øvre 
ende af risikospektret.
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Samtidig har vi udvidet antallet af de investeringspuljer, vi opererer 
med i Markedspension, fra tre til fire. Vi har indført en selvstændig 
Kredit-pulje, hvori de stigende investeringer i alternativer, virksom-
hedsobligationer samt high yield- og emerging market-obligationer  
nu bliver foretaget. I de øvrige puljer har vi udvidet satsningen på 
aktivtyper som mezzaninkapital, private equity, ejendomme og 
infrastruktur.

Med ændringerne har Markedspension fået adgang til et større 
investeringsunivers, og takket være aktivspredningen har vi øget 
muligheden for at skabe højere afkast uden at øge kundernes risiko. 
Ændringerne er sket løbende hen over andet kvartal 2014 og har 
allerede haft effekt, da afkastet i Markedspension er øget betydeligt  
fra første til andet kvartal 2014.

Solidt resultat
I første halvår 2014 har SEB Pension leveret et stærkt resultat. 
Resultatet før skat er 293,8 mio. kr. mod 99,5 mio. kr. i samme periode  
i 2013. Afvigelsen i resultatet skyldes primært, at der var et meget højt, 
finansielt afkast i første halvår 2014. SEB Pension har ingen skygge-
konto ved udgangen af første halvår 2014, mens resultatet sidste år  
var påvirket negativt af indregnet skyggekonto på 117,4 mio. kr. 

SEB Pension har fortsat stor fokus på omkostningerne. De samlede 
omkostninger faldt i første halvår med 14,3 pct. sammenlignet med 
samme periode i 2013. En del af faldet skyldes engangseffekter på  
27,2 mio. kr.

Afkast helt i top
Traditionel opsparing:
Kunder med Traditionel pension, der dækker over SEB Pensions 
produkter med garanterede ydelser, fik et afkast af de bonusberettigede 
kundemidler på 6,7 pct. i første halvår 2014. Afkastet har medvirket til, 
at kundernes kollektive reserver siden udgangen af 2013 er vokset til 
6,1 mia. kr. Bonusgraden i Traditionel pension udgør 14,9 pct. ultimo 
juni 2014, hvilket er blandt markedets absolut bedste. Bonusgraden, 
der er et udtryk for kundernes reserver, er vokset på trods af, at SEB 
Pensions kunder som nævnt får markedets højeste kontorenter. 

Markedsrenteprodukter
Markedspension: 
Kunder i Markedspension har i første halvår opnået et afkast på mellem 
1,8 pct. og 6,5 pct. afhængig af valg af risikoprofil og alder. Som beskrevet 
oven for har SEB Pension gennemført en fintuning af Markedspension, 
hvilket har påvirket afkastet positivt i det forgangne halvår.

Tidspension: 
Tidspension adskiller sig fra andre opsparingsprodukter ved at sikre 
kunden en høj andel af aktier og lignende investeringer - både i 
opsparingsperioden og mens pensionen udbetales. Den unikke 
udjævningsmetode sikrer høje forventede afkast og stabile pensions-
udbetalinger. Kunder med Tidspension har opnået et afkast på 6,4 pct. 
i første halvår 2014 mod 1,9 pct. i samme periode 2013 – så der er tale 
om en markant stigning.

Investeringer 
Generelt om de finansielle markeder 
Centralbankernes markedsindflydelse fortsatte i andet kvartal 2014. 
Hvor markedernes fokus tidligere var på Den Amerikanske Central-
banks nedtrapning af støtteopkøb, er dette nu flyttet til Den Europæiske 
Centralbanks (ECB’s) rentepolitik. Centralbankchef Mario Draghi valgte 
i maj at indikere en forestående lempelse, fordi de lave inflationsfor-
ventninger ikke levede op til ECB’s målsætning på 2 pct., og i juni fulgte 
banken så op med både rentenedsættelse og likviditetstilførsel. 
Markederne tolkede denne støtte positivt, og renterne fortsatte nedad, 
mens risikoaktiver fortsatte deres positive udvikling.

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. Første halvår 2014 var præget 
af et jævnt fald i renterne drevet af ECB’s villighed til at levere billig 
likviditet. Dette betød, at selskabets investeringer i stats- og realkredit-
obligationer i første halvår gav kunderne et afkast på 4,3 pct. 

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 halvår 2014 har disse afdækninger givet et tilskud til det samlede 
afkast på omkring 2 pct. af den samlede portefølje. 

Børsnoterede aktier 
SEB Pension opnåede i første halvår 2014 et aktieafkast på 7,5 pct. 
Afkastet er positivt påvirket af en overvægt i danske aktier og undervægt 
i emerging market-aktier.

Kreditinvesteringer
SEB Pension opnåede i første halvår 2014 et afkast på 4,6 pct. på 
beholdningen af likvide virksomhedsobligationer og statsobligationer  
i udviklingslande. Afkastet er understøttet af renteudviklingen, men 
indeholder også 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 halvår 2014 et afkast på 7,1 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 ejendomsinvesteringerne 
blev i første halvår 2014 på 1,3 pct.
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Hoved- og nøgletal for SEB Pension

Resultatposter mio. kr. 30. juni 2014 30. juni 2013

Livsforsikring  

Løbende præmier 1.970 1.901

Indskud 2.215 1.712

4.185 3.613

Syge- og Ulykkesforsikring  

Bruttopræmier 102 108

Bruttopræmier, i alt 4.287 3.721

Egenkapitalens andel af livforretningen 251 216

Resultat af syge- og ulykkesforsikring (20) (25)

Andre indtægter og omkostninger 48 34

Resultat af forsikringsdriften før skyggekonto 279 225

Overført (til)/fra skyggekonto - (117)

Investeringsafkast af egenkapital 15 (9)

Resultat før skat 294 99

Resultat efter skat 235 103

Omkostningsprocent af hensættelser 0,22 % 0,27 %

Omkostninger 150 175

Balanceposter mia. kr. 30. juni 2014 31. december 2013

Forsikringsmæssige hensættelser, traditionel forsikring 59,2 57,8

Forsikringsmæssige hensættelser, markedsrenteprodukter 26,7 24,0

Samlet forvaltet kapital 85,9 81,8

Egenkapital 4,3  4,1

Bonusgrad i %, samlede bonusberettigede forsikringer 14,9 12,5

Bonusgrad i %, nytegnende bestand 11,4 10,0
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