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Skandia sælger sin danske virksomhed til AP Pension

Skandia meddeler i dag, at selskabet har indgået aftale om at sælge Skandia Danmark til det danske
pensionsselskab AP Pension. Salget forventes at være afsluttet ved udgangen af 2018. Salget er en
del af pensionsvirksomheden Skandia i Sveriges strategi om at fokusere på det svenske marked.
- Skandia ønsker at fokusere på hovedmarkedet i Sverige, og vi har derfor besluttet at sælge vores
forretning i Danmark. Vi har tidligere solgt vores bankvirksomhed i Norge som led i denne strategiske
proces, og nu mener vi, at tiden er moden til også at sælge Skandia i Danmark, siger koncernchef i
Skandia Frans Lindelöw.
Salget omfatter alle Skandia Danmarks aktiviteter, som altså erhverves af det kundeejede AP Pension.
Skandia Danmark forvalter i dag godt 32 milliarder kroner og har 118.000 kunder, mens AP Pension har
cirka 100 milliarder kroner under forvaltning og 317.000 kunder.
- Skandia har opbygget en solid forretning i Danmark med kvalitetsløsninger inden for pension,
sundhedsforsikring og forebyggelse til primært små og mellemstore virksomheder. Samtidig har
Skandia skabt et stærkt distributionsnetværk og har arbejdet hårdt for at være i front digitalt. Jeg vil
gerne takke alle medarbejdere i Danmark for den store indsats, de har ydet gennem årene, og som har
gjort Skandia Danmark til den virksomhed, den er i dag, siger koncernchefen.
- Vi anser AP Pension for at være en meget velegnet køber, der har potentialet til at fortsætte med at
skabe værdi for Skandias kunder i Danmark. Selskabet er kundeejet og har fokus på det danske marked,
og er derfor en langsigtet og kompetent ejer, der vil være i stand til at fortsætte med at tilbyde vores
kunder nogle af markedets bedste pensions- og forsikringsløsninger, slutter Frans Lindelöw.
Før salget af Skandia Danmark kan gennemføres, skal transaktionen godkendes af de ansvarlige
myndigheder, hvilket forventes at være på plads inden årsskiftet.
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Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna
bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2
miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre
samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från
pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se
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