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11. december 2018 

Polaris og medinvestorer køber Danica Pension Sverige 

Et køberkonsortium anført af Polaris og Acathia og bestående af bl.a. Sampension og Unigestion overtager Danica Pension 

Försäkringsaktiebolag (publ) (”Danica Pension Sverige”) for en samlet pris på ca. SEK 2,6 mia. svarende til ca. DKK 1,9 mia. 

Danica Pension Sverige blev etableret i 1999, har ca. 60 medarbejdere og er i dag det sjettestørste livsforsikringsselskab i 

Sverige med 150.000 privatkunder og 15.000 erhvervskunder. 

”Vi ser spændende muligheder i det svenske pensionsmarked og er overbeviste om, at Danica Pension Sverige er dén 

virksomhed, der bedst kan udnytte disse muligheder og fortsætte den flotte vækst og udvikling i de kommende år. Danica 

Pension Sverige har vundet betydelige markedsandele det seneste årti og skabt en unik IT-platform, som sikrer høj effektivitet 

og kan udbredes til langt flere partnere og kunder under det nye uafhængige ejerskab,” siger Jan Dahlqvist, Partner i Polaris  

Danica Pension Sverige har skabt stærk vækst i en årrække og øgede præmieindbetalingerne med 39%  til DKK 12,7 mia. i 

2017. Virksomheden har udviklet en højeffektiv IT-platform og fokuserer alene på administration af pensionsordninger, mens 

kapitalforvaltning og distribution håndteres af eksterne partnere. Det skarpe fokus har nedbragt 

administrationsomkostningerne markant de senere år, og Danica Pension Sverige er i dag blandt de mest effektive selskaber 

på det svenske marked. Med det nye ejerkonsortiums støtte vil virksomheden investere i at vinde markedsandele og fortsætte 

væksten.  

”Danica Pension Sverige opererer i en attraktiv sektor med afsæt i en omkostningseffektiv platform og et fornuftigt 

distributions-setup via partnere. Sammen med Polaris og de øvrige medinvestorer har vi set en god mulighed for at investere i 

en virksomhed, der både skaber vækst og indtjening,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension, der 

medinvesterer i Danica Pension Sverige. 

Udover Polaris og Sampension – som er Danmarks tredjestørste pensionsselskab – udgøres køberkonsortiet bl.a. af den 

førende schweiziske kapitalforvalter Unigestion og den tyske kapitalfond Acathia, der er specialiseret i finans- og 

forsikringssektoren. 

”Vi ser frem til at videreudvikle Danica Pension Sverige og bidrage til at forløse virksomhedens potentiale i samarbejde med 

vores medinvestorer, som vi kender gennem adskillige år. Vi betragter det som en tillidserklæring, at vores mangeårige 

investorer Sampension og Unigestion er trådt ind i køberkonsortiet med betydelige ejerandele, og vi glæder os over at kunne 

trække på Acathias enestående indsigt i investeringer i den europæiske finansielle sektor,” siger Jan Johan Kühl, Managing 

Partner i Polaris. 

Mens ejerskiftet vil medføre en navneændring for virksomheden, sker der ingen ændringer i eksisterende samarbejdsaftaler 

og kundeforhold, ligesom den daglige ledelse fortsætter uændret. Danica Pension Sverige og Danske Bank fortsætter 

samarbejdet i Sverige om distribution af pensionsprodukter. 

”Vi er glade for at kunne videreudvikle virksomheden i samarbejde med denne stærke ejergruppe. Jeg er overbevist om, at 

det vil give virksomheden de bedste forudsætninger for at fortsætte væksten, hvilket også vil bidrage til bedre løsninger for 

Danske Banks kunder og vore øvrige samarbejdspartnere,” siger Claes Carlson, adm. direktør i Danica Pension Sverige. 

Handlen er betinget af godkendelse fra de relevante myndigheder. 

 

Yderligere information: 

Jan Dahlqvist, Partner i Polaris, +46 708 176 060 

Jan Johan Kühl, Managing Partner i Polaris, +45 2325 3266 
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Om Danica Pension Sverige 

Danica Pension Sverige er et svensk forsikringsselskab, som indgår i Danske Bank-koncernen og tilbyder helhedsløsninger 

inden for pension, kapitalforsikring og livsforsikring til privat- og erhvervskunder i Sverige. Virksomheden har siden 1999 

opbygget en kundeportefølje af 150.000 privatkunder og 15.000 erhvervskunder samt en IT-platform, der sikrer lave 

administrationsomkostninger. Danica Pension Sverige er uafhængig af kapitalforvaltere og fokuserer alene på at skabe 

attraktive forsikringsløsninger for kunderne. 

 

Om Polaris (www.polarisequity.dk) 

Polaris er en nordisk kapitalfond med hovedsæde i København, som investerer i veletablerede mellemstore virksomheder i 

Norden. Polaris har siden 1998 rejst 4 fonde med mere end 9 mia. kr. i kapitaltilsagn. Polaris’ investeringsfokus er 

virksomheder med vækst- samt udviklingspotentiale. Polaris har til dato investeret i 38 virksomheder, hertil kommer flere end 

60 tillægsinvesteringer til porteføljevirksomhederne. Polaris ejer i dag 13 virksomheder med en samlet omsætning på 7 mia. 

kr. og 5.000 ansatte. 

 

Om Acathia (www.acathia.com/en) 

Acathia er specialiseret i investeringer i den europæiske finansielle sektor. Siden 2003 har Acathias ledelse gennemført 

investeringer i flere end 20 virksomheder i den finansielle sektor underlagt regulering fra flere europæiske myndigheder, 

herunder blandt andet livsforsikringsselskaber, forsikringsselskaber, fondsadministratorer, kapitalforvaltere og banker. Alle 

godkendelser er blevet opnået inden for meget korte tidshorisonter. Acathias ledelse besidder en unik kombination af 15 års 

kapitalfondserfaring samt ledelseserfaring fra virksomheder i den finansielle sektor. Alle partnere i Acathia er godkendte 

bestyrelsesmedlemmer i finansielle institutioner. 

 

Om Sampension (www.sampension.dk) 

Sampension er Danmarks tredjestørste pensionsforvalter. Sampension er et kundeejet fællesskab med omkring 300.000 

kunder, der årligt indbetaler mere end 9 mia. kr. Med cirka 300 medarbejdere tilbyder Sampension både arbejdsmarkeds- og 

firmapensioner. Sampensions formål er at skabe værdi for kunderne ved at gøre pensionen mere værd. Sampension sigter 

mod at skabe høje afkast, lave omkostninger og en god kundeoplevelse med attraktive produkter, effektiv administration og 

ambitiøs rådgivning. Det sker på ansvarlig vis med blik for at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. 

 

Om Unigestion (www.unigestion.com) 

Unigestion er en uafhængig specialiseret kapitalforvalter, der leverer innovative skræddersyede investeringsløsninger til 

investorer verden over. Skræddersyede mandater udgør 60% af de USD 24,8 mia. under forvaltning. Unigestions grundtanke 

er, at intelligent risikotagning er afgørende for evnen til at levere mere stabile og konsistente afkast over tid. Virksomheden 

har et flerdimensionelt perspektiv og anvender en stærk kombination af menneskelig indsigt og førende teknologi for at opnå 

en dybere forståelse af risici, der udgør hjørnestenen i investeringsfilosofien på tværs af de fire ekspertiseområder – aktier, 

kapitalfonde, multi assets og likvide alternativinvesteringer. Unigestion er privatejet med en ejerstruktur, der er designet til at 

sikre langsigtet stabilitet og uafhængighed. Virksomheden har 237 medarbejdere med 30 nationaliteter og global 

tilstedeværelse på tværs af Europa, Nordamerika og Asien. 

Danica Pension Sverige er den niende investering i Unigestion Direct Opportunities, der er Unigestions dedikerede 

kapitalfond med fokus på at investere i mellemstore globale virksomheder i markeder drevet af attraktive langsigtede 

tendenser i partnerskab med førende specialister. 

http://www.polarisequity.dk/
http://www.acathia.com/en
http://www.sampension.dk/
http://www.unigestion.com/

