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Catella lanserar ny pensionsprodukt  
i samarbete med Danica Pension 

I en satsning på nya sparprodukter för pensionsmarknaden har Catella utvecklat 
pensionsprodukten FlexLiv. Den nya produkten, som kombinerar de bästa 
egenskaperna från traditionellt livsparande och fondförsäkring, har som mål att 
skapa en stabil avkastning på pensionskapitalet samtidigt som risken är 
begränsad. FlexLiv är ett produktsamarbete mellan Catella och Danica Pension. 
 
FlexLiv erbjuder trygg förvaltning med ett stort inslag av flexibilitet för den enskilde 
pensionsspararen avseende förvaltningens inriktning. FlexLiv vänder sig till alla pensionssparare 
och kommer att marknadsföras genom försäkringsförmedlare. 
 
”Pensionsmarknaden är i stort behov av prisvärda och transparenta produkter som är enkla att 
förstå. Med FlexLiv tar vi nu det första steget i den riktningen tillsammans med Danica. Vi är 
väldigt glada över samarbetet med Danica och vår gemensamma vision är att bidra till en bättre 
framtid för morgondagens pensionärer”, säger Niklas Englund, ansvarig för Catellas satsning.   
 
”Danica Pension är ledande på marknaden när det gäller depåförsäkringar. Idag täcker 
erbjudandet såväl kapitalförsäkringar som privatpension och tjänstepension. Tillsammans med 
Catella vidareutvecklar vi nu depåförsäkringserbjudandet. Med FlexLiv skapas goda 
förutsättningar för ett individ- och riskanpassat sparande”, säger Patrik Uväng, COO på Danica 
Pension. 
 
FlexLiv positioneras i området mellan traditionellt livsparande och fondförsäkring, där det finns  
ett stort behov av nya produkter. Traditionellt livsparande associeras med trygghet, men idag finns 
en brist på bra produkter som är öppna för nytt sparande. Konsekvensen av det begränsade utbudet 
blir att många istället väljer fondförsäkring som ger pensionsspararen full exponerig mot världens 
marknader, men också ett ökat individuellt ansvar för att ligga rätt placerad. FlexLiv erbjuder 
pensionsspararen ett antal portföljer med på förhand bestämda risk- och allokeringsmandat, vilket 
skapar förutsättningar för en genomtänkt och individanpassad förvaltning. 
  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:   Presskontakt: 
Niklas Englund Patrik Uväng Ann Charlotte Svensson 
Chef för Nordiska Fribrev, Catella COO, Danica Pension Kommunikationschef, Catella 
0733-74 00 55 0752-48 04 37 08-463 32 55, 072-510 11 61 
niklas.englund@catella.se   patrik.uvang@danica.se   anncharlotte.svensson@catella.se 
 

Danica Pension är försäkringsgivare för FlexLiv. Danica Pension är ett svenskt försäkringsbolag. Danica Pension ingår i Danske Bank 
koncernen som är en av Nordens största finanskoncerner. 
 
Catella erbjuder specialiserad finansiell rådgivning och har en ledande position inom fastighetssektorn. Catella erbjuder också 
kapitalförvaltning med spetskompetens inom tillgångsslagen fastigheter, räntor och aktier. Vi har en stark lokal närvaro i Europa med 
cirka 450 anställda i tolv länder. Catella är listat på Nasdaq OMX First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT 
B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer på catella.se.  
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