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Skandia – vi tänker längre 

Vinsten går till 
kunden 

Transparens i 
centrum 

Långsiktighet   

Skandia kan stå på kundens sida 



NORGE 

• Banktjänster 

• 365 000 privatkunder 

DANMARK 

• Pensions- och försäkringstjänster 

• 5 400 företagskunder 

SVERIGE 

• Bank- och försäkringstjänster 

• 50 rådgivningskontor 

• 1,9 miljoner privat- och 

företagskunder 

Vi är ett svenskt bolag med  

verksamhet i Norden 



Diligentia 

Skandia 

*Del av fullmäktige  

t o m 2016 

Fullmäktige Valberedningar Thulestiftelsen* 

Styrelsen 

Livförsäkringsbolaget 

Skandia ömsesidigt 

Skandia 

Investment 

Management 

Danmark 
(dansk 

underkoncern) 

Skandia AB 

Skandia Fonder Skandiabanken 

Röstberättigade kunder i Skandia 

Skandia AB 

Dansk filial 

Skandiabanken 

Norsk filial 



Ett långsiktigt hållbart företag 

Den ledande koncernen i Sverige för sparande, pension och trygghetslösningar Strategisk målsättning: 

Skandiastrategi 2018  

– en ny offensiv position för Skandia 

Kunder Medarbetare Ägare Samhälle 

Maximera  

värdeskapande till ägarna, 

livbolagets kunder, över 

livstiden av deras  

försäkringar 

FÖRETAG 
 

Den ledande aktören för arbetsgivare  

och dess personal för bolagshälsa, 

trygghetslösningar, pension och sparande 

PRIVAT 

 

Den ledande aktören för individers 

sparande och planering inför och 

under pensionering 



Swedbank 
14% 

SEB 
11% 

Alecta 
10% 

SHB 
9% 

Nordea 
9% 

Skandia 
8% 

AMF 
8% 

Folksam 
5% 

LF 
5% 

SPP 
3% 

Övriga 
18% 

Skandias andel av det  

totala sparandet i Sverige  

Q3 2013 



Endast bankkund: 

208 000  

Bank- & försäkringskund: 

244 000 

Stor potential till korsförsäljning 

av försäkring och bank  

Endast försäkringskund: 

1 373 000  



Privat: Hela livets ekonomi 
 
Vi hanterar risker – med trygga lösningar 

Försäkringar och pensionslösningar handlar om att 

hantera risker och skapa trygghet.    

 

Vi förenklar den ekonomiska vardagen 

I vår prisbelönta bank finns alla tjänster och verktyg 

för hela den privata ekonomin.  

 

Vi skapar förutsättningar för en bra framtid 

Vare sig det gäller kortsiktigt sparande, 

pensionssparande eller att bygga en stark långsiktig 

investeringsportfölj. 

”Tar man sig tid att se helheten finns det alltid 

något att förbättra. Vi vet hur.” 



”Som medarbetarna mår idag mår företaget 

imorgon.” 

 

 

 

 

Företag: Hälsa, trygghet, pension  

– vägen till lönsamhet 

Det är inte bara lönen som avgör kvaliteten på en arbetsgivare  

− Trygga medarbetare:  

mår bättre, trivs bättre och presterar bättre 

 

Värdefulla medarbetare förtjänar bra förmåner 

− Pension: Komplett flexibelt och skalbart tjänstepensionspaket 

− Hälsa: förebyggande tjänster som minimerar sjukskrivningar och ökar motivation 

− Trygghet: försäkringslösningar som underlättar när det tråkiga inträffar 



Skandias traditionella 

livförvaltning  

april 2013 

Råvaror; 2% 
Infrastruktur; 1% 

Kreditinvesteringar; 2% 

Nominella obligationer; 
37% 

Affärsstrategiska  
tillgångar; 8% Svenska 

realobligationer; 2% 

Aktier; 31% 

Fastigheter; 
10% 

Private 
Equity;  

8% 

• Riskspridning för stabilitet 

– Alternativa tillgångsslag 

• Återbäringsränta 6 procent 



Årsvis avkastning (5-årssnitt per 13-12-31) 
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Totalavkastning 6,7% 
Kollektiv konsolideringsgrad 110% 

 

Balansomslutning 615 miljarder Solvensgrad 164% 

Förvaltat kapital 476 miljarder Inbetalda premier och sparmedel 35,1 miljarder 

Finansiellt resultat 2013  



• Realiserad avkastning i form av nettoutdelningar om 2,3 miljarder samt en icke-realiserad värdetillväxt om 2 miljarder 

• Totalavkastning från förvärvstidpunkten uppgår till 19,6 procent 

• Realiserade kostnadssynergier om 327 miljoner – enligt plan 

MSEK 

22 592 24 626 26 883 
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2013 

• Skapat ett eget kapitalförvaltningsbolag  

• Återbetalning av avgifter (både risk / spar) 

• Prognosränteändring 

• Bonusborttagande  

 

Förberett 2013, genomfört 2014 

• Avskaffad ”upfront” vid försäkringsförmedling 

• Satsning på privatkunder – bolånemodell, 

lojalitetsprogram (Eurobonus) 

• Fondstäd – redan nu givit effekt 

 

Väsentliga händelser 



Skandia framåt 
- möjligheter och utmaningar 



Möjligheter: 

• Stor kundbas, brett erbjudande och tydlig strategi 

• Starkt livbolag 

• Unik position som kundstyrt bolag 

Utmaningar: 

• Kostnadspress och förändrad marknad 

• Förändrad konkurrens  

• Effektivisering: 30 procent lägre kostnader till 2018 



Årets livförsäkringsbolag 

– Söderberg & Partners 2013 

Bäst mobilbank i Sverige 

– Tidningen Mobil, 2013 

 

 

 

 

 

Sveriges bästa kundservice 

– SM i Telefoni & Kundservice 2012 i klassen bank 

Årets uppstickare 

– Privata Affärers tävling Årets Bank, 2013 

 

 

 

 

 

Årets livförsäkringsbolag 

– Insurance Awards 2012 

Årets livmäklardisk 

– Tredje året i rad! 

 

 

 

 

Priser och utmärkelser sporrar 

oss att bli ännu bättre 



Skandia - ett spännande alternativ 

på svensk finansmarknad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för mig! 



7.  
Föredragning av årsredovisningar  

och revisionsberättelser för år 2013 



8.  
Fastställelse av resultaträkningar och balansräkningar  

för Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), samt för 

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt samt av 

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 

för Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ). 



9.  
Beslut om dispositioner  

beträffande resultat enligt  

de fastställda balansräkningarna 



Förslag till vinstdisposition Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 

I Livförsäkringsaktiebolaget Skandia står totalt en vinstdisposition på 28 333 miljoner kr till bolagsstämmans förfogande. 

Styrelse och Vd föreslår att årets resultat förs över till konsolideringsfonden. 

KONSOLIDERINGSFOND. MSEK 

Förmånsbestämd försäkring 396 

Avgiftsbestämd traditionell försäkring 16 256 

Tjänsteanknuten sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring 219 

Individuell traditionell livförsäkring 10 255 

Ouppsägbar sjuk- och olycksfallsförsäkring samt premiebefrielseförsäkring 631 

Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring 78 

Uppsägbar sjuk- och olycksfallsförsäkring  479 

Mottagen återförsäkring 19 

Totalt 28 333 

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att med avseende på verksamhetsåret 2014 – i enlighet med Skandia 

Livs principer för överskottshantering och löpande beaktande av bolagets solvens – använda upp till 8,0 miljarder kronor för slutlig 

tilldelning i samband med pensionsutbetalningar, överföring av försäkringskapital (flytt) och återköp med mera. 



9.  
Beslut om dispositioner  

beträffande resultat enligt  

de fastställda balansräkningarna 



10.  
Beslut i fråga om ansvarsfrihet för 

styrelseledamöter och verkställande 

direktören för 2013 års förvaltning 



11.  
Fråga om återbetalning av garantikapitalet i 

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 



12.  
Beslut om ägarinstruktion för 

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 



13.  
Fastställande av det antal styrelseledamöter  

som ska väljas vid stämman 



14.  
Bestämmande av arvoden 

till styrelse och revisor 



15.  
Val av styrelseledamöter och av styrelsens 

ordförande och vice ordförande 



G. Palme 

ordförande  

(omval) 

H-E. Andersson 

vice ordförande  

(omval/nyval) 

E. Annell Åhlund 

(omval) 

P. Bruzelius 

(omval) 

M. Du 

(nyval) 

P. Nordlander 

(nyval) 

G. Holmgren 

(omval) 

S. Lundkvist 

(omval) 

K. Schauman 

(omval) 

Redovisning av valberedningens förslag 



Redovisning av valberedningens förslag 

Mengmeng Du 

(nyval) 

Per Nordlander 

(nyval) 



16.  
Beslut om riktlinjer för ersättning  

till ledande befattningshavare 



17.  
Anmälan om senare val av ledamöter 

i valberedningen till styrelseval 



18.  
Val av revisor 



19.  
Anmälan om val av fullmäktige 



20.  
Val av fullmäktiges ordförande och två 

vice ordförande för tid efter stämman 



21.  
Anmälan om senare val av ledamöter i 

valberedningen till fullmäktigeval och om 

den valberedningens ordförande 



22.  
Anmälan om ersättning  

till ledamöter i fullmäktige 



23.  
Övriga ärenden 




