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Skandia öppnar nytt kontor i Ängelholm  
 
Idag får invånarna i Ängelholm nya möjligheter till kvalificerad rådgivning om ekonomisk trygghet 
och långsiktigt sparande när Skandia öppnar rådgivningskontor på orten. Det är en del i en stor 
satsning på lokal närvaro där Skandia ska öppna flera nya kontor i landet innan årsskiftet. 
 
För att kunna erbjuda än fler kunder ett kundägt och oberoende alternativ till storbankerna, planerar 
Skandia att öppna sammanlagt tio nya rådgivningskontor i Sverige under 2012, framförallt på orter där 
man inte är närvarande idag.  
 
– Vi öppnade nyligen i Helsingborg och tillsammans kommer de två kontoren att sysselsätta ett tiotal 
personer. Vi kommer erbjuda kvalificerad rådgivning inom allt från pensionsplanering och långsiktigt 
sparande till banklösningar och hälsoförsäkringar, säger Mathias Olivestedt, rådgivare och partner i 
Ängelholm. 
 
Kontoret ligger på Storgatan 85 och kommer att serva både privat- och företagskunder. Det kommer 
vara öppet för tidsbokning måndag-torsdag 09.00-17.00 och fredagar 09.00-14.00. 
 
Satsningen ett led i Skandias utmaning av storbankerna 
– Vi erbjuder ett unikt och kundägt alternativ till storbankerna med ett brett produktutbud och 
kvalificerad rådgivning där vi är helt oberoende från maktsfärer och intresseorganisationer. Idag är 
Sverige fullt av vita fläckar där kunderna är utlämnade till den eller de storbanker som har lokalkontor 
på plats eller till nischföretag med smalt utbud. Det ska vi råda bot på, säger Louise Sander, 
försäljningschef Skandia. 
 
För ytterligare information: 
Louise Sander, försäljningschef Skandia, 08-788 26 35 
Jonas Collet, presschef Skandia, 08-788 20 39 
 
 
Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala 
bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt 
tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av 
lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och 
Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda. 
 
Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda 
bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se 
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