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11 december 2018 

Polaris med partners förvärvar Danica Pension Sverige 

Ett konsortium lett av Polaris och det tyska private equity-bolaget Acathia, bestående av bland andra det danska 
pensionsbolaget Sampension och den schweiziska kapitalförvaltaren Unigestion, har förvärvat Danica Pension Sverige för 
totalt ca 2,6 miljarder kronor (SEK). Danica Pension Sverige grundades 1999, har ett 60-tal anställda och är det sjätte största 
livförsäkringsbolaget i Sverige med 150 000 privatkunder och 15 000 företagskunder. 

– Vi ser stora möjligheter på den svenska pensionsmarknaden och är övertygade om att Danica Pension Sverige, som har 
vunnit betydande marknadsandelar under det senaste decenniet, är det bolag som är bäst positionerat för att dra nytta av 
dessa möjligheter och därmed fortsätta sin starka tillväxt. Danica Pension Sverige har utvecklat en effektiv IT-plattform som 
säkrar hög effektivitet och som nu kan nyttjas av många fler partners och kunder under det nya oberoende ägandet, säger 
Jan Dahlqvist, partner i Polaris. 

Danica Pension Sverige har haft stark tillväxt under flera år och under 2017 ökade premieinbetalningarna med 39 procent till 
12,7 miljarder kronor (DKK). Företaget, som har utvecklat en högeffektiv IT-plattform, fokuserar enbart på administration av 
pensionsplaner, medan kapitalförvaltning och distribution hanteras av externa partners. Detta fokus har hjälpt till att sänka 
administrationskostnaderna och Danica Pension Sverige är idag bland de effektivaste livförsäkringsbolagen på den svenska 
marknaden. Med stöd från det nya ägarkonsortiet kommer bolaget att satsa på att fortsätta växa och vinna marknadsandelar. 

– Danica Pension Sverige är verksamt i en attraktiv sektor och har en effektiv distribution genom partners. Tillsammans med 
Polaris och de övriga medinvesterarna har vi sett en möjlighet att investera i ett bolag som genererar både tillväxt och vinst, 
säger Hasse Jørgensen, vd Sampension. 

Förutom Polaris och Sampension, som är Danmarks tredje största pensionsbolag, består konsortiet bland annat av den 
ledande schweiziska kapitalförvaltaren Unigestion och det tyska private equity-bolaget Acathia, som är specialiserat på 
finansiella tjänster. 

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Danica Pension Sverige och bidra till att realisera bolagets potential tillsammans med 
våra medinvesterare, som vi har känt i flera år. Sampension och Unigestion går nu in i konsortiet med betydande ägarandelar 
och vi är tacksamma över att tillföra Acathias insikter när det kommer till europeiska investeringar inom finansiella tjänster, 
säger Jan Johan Kühl, managing partner Polaris. 

I och med den nya ägarstrukturen kommer bolaget att byta namn. Däremot sker inga förändringar i befintliga samarbetsavtal 
och kundrelationer och den nuvarande företagsledningen fortsätter. Danica Pension Sverige och Danske Bank fortsätter sitt 
befintliga distributionsavtal för svenska pensionsprodukter. 

– Vi är glada över att kunna utveckla företaget i samarbete med den här starka gruppen av nya ägare. Jag är övertygad om 
att detta kommer att ge företaget de bästa förutsättningarna för fortsatt tillväxt och bidra till bättre lösningar för både Danske 
Banks kunder och våra andra samarbetspartner, säger Claes Carlson, vd Danica Pension Sverige. 

Transaktionen är villkorad myndighetsgodkännanden. 

 

Ytterligare information: 
Jan Dahlqvist, Partner på Polaris, +46 708 176 060 
Jan Johan Kühl, Managing Partner på Polaris, +45 2325 3266 
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Om Danica Pension Sverige 

Danica Pension Sverige är ett svenskt försäkringsbolag inom Danske Bank-koncernen, som erbjuder fullservicelösningar 
inom pension och försäkring till retail- och företagskunder i Sverige. Sedan 1999 har bolaget byggt upp en portfölj med 
150 000 privatkunder och 15 000 företagskunder samt en IT-plattform som ger låga administrativa kostnader. 

 

Om Polaris (www.polarisequity.dk) 

Polaris är ett nordiskt private equity-bolag med huvudkontor i Köpenhamn, som investerar i väletablerade medelstora företag i 
Norden. Sedan 1998 har Polaris rest fyra fonder med ett kapital på sammanlagt 1,2 miljarder EUR. Polaris fokus är att 
investera i företag med tillväxt och utvecklingspotential. Polaris har hittills investerat i 38 företag och slutfört fler än 60 
tilläggsinvesteringar. Polaris äger idag 13 företag med en total omsättning på över en miljard euro och sammanlagt 5 000 
anställda. 

 

Om Acathia (www.acathia.com/en) 

Acathia är specialiserat inom europeiska investeringar i finansiella tjänster. Inom detta område har Acathia sedan 2003 
genomfört investeringar i fler än 20 företag som helt regleras av olika europeiska tillsynsmyndigheter, bland annat 
livförsäkringsbolag, skadeförsäkringsbolag, fondförvaltare, kapitalförvaltare och banker samt erhållit alla godkännanden inom 
mycket korta tidsramar. Acathias ledningsgrupp har en unik kombination av 15 års erfarenhet av private equity, och senior 
kompetens inom finansiella tjänster. Samtliga partners i Acathia är godkända styrelseledamöter i finansiella institutioner. 

 

Om Sampension (www.sampension.dk) 

Sampension är Danmarks tredje största pensionsbolag, ägt av cirka 300 000 kunder, vars sammanlagda årliga 
pensionsavgifter uppgår till drygt 9 miljarder DKK. Bolaget erbjuder yrkes- och företagspensioner och har cirka 300 anställda. 
Sampensions mål är att öka värdet av sina kunders pensioner på ett ansvarsfullt sätt och bidra till hållbar utveckling. 
Sampension strävar efter att generera höga avkastningar på investeringar till låga kostnader samt att erbjuda en bra 
kundupplevelse med attraktiva produkter, effektiva administrativa tjänster och ambitiösa rådgivningstjänster. 

 

Om Unigestion (www.unigestion.com) 

Unigestion är en oberoende, specialiserad kapitalförvaltare som erbjuder innovativa, skräddarsydda upplägg för investerare 
över hela världen. Anpassade mandat står för 60 procent av de 24,8 miljarder dollar som bolaget har i förvaltat kapital. 
Unigestions grundidé är att ett intelligent risktagande är nyckeln till jämnare avkastning över tid. Företaget har ett 
flerdimensionellt perspektiv som bygger på en kombination av mänsklig inblick och avancerad teknik för att få en djup 
förståelse för risker. Detta är kärnan av bolagets investeringsstrategi, som omfattar de fyra kompetensområdena aktier, 
private equity, multi asset och likvida alternativinvesteringar. Unigestion är privatägt, med en aktieägarstruktur utformad för att 
säkerställa långsiktig stabilitet och oberoende. Med 237 medarbetare från 30 olika nationaliteter har företaget en global 
närvaro som sträcker sig över Europa, Nordamerika och Asien. 

Danica Pension Sverige är den nionde investeringen som görs av Unigestion Direct Opportunities, bolagets dedikerade 
direktfond vars fokus är investeringar i medelstora globala företag, grundad för att möta långsiktiga trender i ett nära 
samarbete med ledande specialistteam. 


