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Nyt fintech-samarbejde skal give danskerne
bæredygtige pensioner
Pensionsselskabet Skandia og fintech-virksomheden Penstable går sammen om at give danskerne mulighed for at investere deres pension i en mere bæredygtig fremtid. Samarbejdet er det første af sin slags
mellem et pensionsselskab og et startup i Danmark, og for Skandia er det endnu et skridt på vejen mod en
platformsbaseret forretningsmodel, som bygger på en åben IT-infrastruktur og et fleksibelt investerings-set
up. For Penstable giver samarbejdet mulighed for at udvikle og markedsføre et unikt pensionskoncept
omkring bæredygtige investeringer, understøttet af en digital kundeoplevelse.
Pensionsselskabet Skandia og fintech virksomheden Penstable har netop indgået en samarbejdsaftale,
der skal åbne nye muligheder for danskere, som ønsker at investere deres pensionsmidler i bæredygtige
virksomheder og projekter. Samarbejdet er det første konkrete udbytte af Skandias partnerskab i Copenhagen FinTech.
- Penstables ønske om at skabe en bæredygtig pensionsløsning og en digital kundeoplevelse, der er
skræddersyet til den miljøbevidste generation, går rigtig godt i spænd med Skandias syn på fremtiden.
Parisaftalen og FN’s 17 verdensmål betyder, at vi skal have et øget fokus på, hvordan danskernes pensionsmidler bliver investeret, og hvordan de dermed er med til at påvirke fx klima, miljø og menneskerettigheder, siger direktør for Salg & Marked i Skandia, Peter Bangsgaard.
Skandia åbner dørene for nye aktører på pensionsmarkedet
- Den digitale udvikling åbner muligheder for nye aktører på pensionsmarkedet, og vi ser et stort potentiale
i at udvikle Skandia til at være en platformsbaseret forretning. Rigtig mange af de fintech-startups vi møder, vil rigtig gerne selv på markedet med de koncepter eller teknologier, de udvikler. De brænder for deres
idéer og ønsker ikke bare at sælge dem eller blive indsluset i en stor, etableret pensionskoncern. Her kan
vi hjælpe dem ved at lade dem distribuere via vores platform, siger direktør for Salg & Marked i Skandia,
Peter Bangsgaard.
Bæredygtige pensioner med fuld indsigt
Danskernes pensionsopsparing udgør samlet set mere end 4.000 milliarder kroner, som oftest investeres i
en blanding af bæredygtige og mindre bæredygtige virksomheder, som fx producenter af fossile brændstoffer, våben og tobak. Penstable vil give danskerne mulighed for at investere pensionsopsparingen i
virksomheder, der er med til at skabe en verden, hvor de har lyst til at gå på pension – uden at måtte gå på
kompromis med afkastet.
- Samarbejdet med Skandia gør, at vi kan udvikle og markedsføre et unikt pensionskoncept udelukkende
baseret på bæredygtige investeringer, hvor kunderne får mulighed for at investere deres opsparinger i at
gøre en forskel på områder som klima, rent vand og sundhed – og samtidig opleve den konkrete effekt,
lige præcis deres investeringer har, siger Emil Stigsgaard Fuglsang, der er medstifter af Penstable.

Side 1 af 2

- For at skabe gennemsigtighed for brugerne arbejder vi på at udvikle en digital platform, der ikke alene
skaber fuld transparens omkring, hvor pengene investeres, men også viser den miljømæssige effekt af
investeringerne – i form af eksempelvis CO2-udledning eller spildevandsproduktion, siger Niels FibækJensen, medstifter og administrerende direktør i Penstable.
Klar til kunder i efteråret
Det er forventningen, at det endelige koncept er klar i efteråret, hvor der bliver åbnet for de første kunder.
Penstable vil stå for at markedsføre konceptet, mens selve kundeforholdet indgås med Skandia.
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Om Penstable
Penstable er et dansk fintech-startup grundlagt i 2017. Penstable specialiserer sig i bæredygtige investeringer i pensionsbranchen, samt i at skabe digitale brugeroplevelser, der giver pensionskunder mulighed for at se den miljømæssige effekt af deres opsparing. Penstable samarbejder med etablerede pensionsselskaber i Danmark og Holland om at
screene bæredygtige investeringer og skabe engagerende digitale kundeoplevelser.

Om Skandia
Skandia i Danmark er en del af Skandia-koncernen, som er en af Sveriges største kundeejede virksomheder inden for
langsigtet opsparing, personforsikring og bank. Vi har givet mennesker økonomisk tryghed i 160 år og har en stærk
tradition for innovation, produktudvikling og engagement i lokalsamfundet. Vi skaber værdi for vores kunder med innovative løsninger inden for forebyggelse, sundhed og langsigtet opsparing, og vi gør det lettere for vores kunder at
træffe de rigtige beslutninger om deres økonomi. Vi er 2.500 medarbejdere, og vi forvalter godt 450 milliarder kroner
for vores 2 millioner kunder i Danmark og Sverige. Læs mere på skandia.dk
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