
 
Danica Pension har styrket investeringsområdet med en ny investeringsstrategi, og samtidig er vores investeringsteam 
blevet opgraderet med yderligere eksperter og specialiserede medarbejdere, der skal bidrage til, at investeringsafdelingen 
i Danica Pension bliver den bedste i Danmark. 
 
Den nye investeringsstrategi 

Siden august 2014 har vi arbejdet på at implementere den nye investeringsstrategi i Danica Pension. Hovedpunkterne er: 

 Investering direkte i veldrevne virksomheder med fokus på Danmark og Norden 

 Øget fokus på at investere i de rigtige aktivklasser 

 Fokus på udvælgelse af de bedste investeringspartnere 
 

Direkte investering 

Over de kommende år forventer Danica Pension at investere et tocifret milliardbeløb i veldrevne og solide virksomheder. 
Det i form af langsigtede lån eller i direkte egenkapitalinvesteringer. De første investeringer er på plads med en investering 
på 400 mio. kroner i logistikvirksomheden Unifeeder samt en trecifret mio. investering i cleantech virksomheden Aquapo-
rin. I de kommende måneder vil flere lignende nye investeringer blive annonceret.  

Danmark står overfor spirende vækst, og det er derfor nu, at danske virksomheder har behov for yderligere kapital for at 
kunne indfri potentialet. Den udvikling vil vi gerne understøtte. Vi kan blive en væsentlig partner fremadrettet, da vi med 
vores langsigtede investeringsfokus kan tilbyde virksomhederne fleksible finansielle løsninger. Samtidig sikrer vores tætte 
samarbejde med Danske Bank, at vi har en helt unik adgang til de mest attraktive og spændende investeringscases, som 
findes i Danmark og i Norden. 

De direkte investeringer får en positiv indflydelse på kundernes afkast, da det er bedre end det afkast, som aktiemarkedet 
og ikke mindst obligationsmarkedet kan levere. En direkte investering i en virksomhed tager længere tid at afhænde end en 
likvid børsnoteret aktie, og som investor får vi derfor et merafkast, hvilket i sidste ende kommer vores kunder til gode.   

Danica Pension skal udvælge de rigtige aktivklasser 

De kommende år byder på et udfordrende investeringsklima, hvor det aldrig har været vigtigere  at vælge den rigtige aktiv-
allokering. Det er på valget af aktivklasser, at gevinsterne kommer til at ligge for pensionsopsparerne. De direkte investe-
ringer i Danica Pension er et eksempel på en klar strategi på aktivudvælgelse. Men også allokering i forhold til aktier,  obli-
gationer, ejendomme, geografi m.m. er opprioriteret med den nye investeringsstrategi.  

Som led heri har Danica Pension ansat investeringsdirektør (CIO) Anders Svennesen, der som tidligere Co-CIO i ATP har 
stor erfaring og ekspertise med aktiv allokering med henblik på at levere et godt afkast til kunderne. Anders Svennesen er 
af det anerkendte internationale tidsskrift ai-CIO.com kåret til en af verdens fem bedste investeringschefer under 40 år. 

Globale investeringer med udgangspunkt i lokal viden og indsigt 
Danica Pensions investeringer har i høj grad været baseret på samarbejde med eksterne investeringspartnere. Sådan vil 
det også være i fremtiden med den nye investeringsstrategi, fordi vi forventer, at det bidrager til at sikre det bedste afkast 
til vores kunder. Vi har et globalt investeringsperspektiv med investeringer i hele verden,  men vi tror på, at lokale investe-
ringseksperter i f.eks. Indien har mere indsigt i det indiske marked, og er langt tættere på de lokale tendenser, end vi er i 
stand til at være i Danmark.  I fremtiden vil vi bruge endnu flere ressourcer på at udvælge de allerbedste eksperter rundt 
om i verden og dermed også sikre, at vores kunder får et afkast i toppen af markedet.   

 

 

APRIL 2012 

Danica Pension – februar 2015 

Om Danica Pension 

Danica Pension er et af Nordens førende selskaber inden for pensionsordninger, livsforsikringer og sundhedsforsikringer. Vores kunder tæller over 
13.000 virksomheder og 850.000 enkeltpersoner. Vi forvalter en samlet pensionsformue på omkring 340 mia. kroner.  
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