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Pressemelding      Oslo og Stockholm, 22. februar 1999

Skandia og Storebrand etablerer det ledende nordiske skadeforsikringskonsernet

Styrene i Storebrand og Skandia har besluttet å slå sammen sine skadeforsikringsaktiviteter
og etablerer med dette det ledende nordiske skadeforsikringskonsernet.

Etableringen av det nye nordiske skadeforsikringskonsernet bygger på en sammenslåing av
likeverdige parter, hvor Skandia og  Storebrand hver skal ha 50 prosent av stemmene.
Skandia vil eie 56 prosent og Storebrand 44 prosent av kapitalen i den nye gruppen.
Strukturen er valgt for å ta hensyn til mulige fremtidige nye partnere. Styrene i Storebrand og
Skandia anser bytteforholdet som rimelig og  rettferdig og forventer en positiv verdieffekt.

• Den nye gruppen vil være det ledende nordiske skadeforsikringskonsernet med
proforma skadeforsikringspremier på ca. NOK 22.3 mrd. Basert på tall for 3. kvartal
1998 vil proforma totale eiendeler utgjøre ca. NOK 49 mrd.  og egenkapitalen ca. NOK
10.6 mrd.

 
• Basert på den nye gruppens betydelige kompetanse skal nye produkter og tjenester

utvikles raskere enn før. Evnen til å innføre nye produkter og tjenester vil være
fordelaktig både for eksisterende og nye kunder. Opprettelsen av den nye gruppen vil
videre resultere i effektivitetsforbedringer og styrking av virksomheten til fordel for
kundene.

 
• Den nye gruppen vil bli et integrert nordisk skadeforsikringskonsern som vil tiltrekke

seg, beholde og utvikle dyktige fagpersoner og ledere. Den nye gruppens styrke og
vekstmuligheter vil øke den langsiktige jobbsikkerheten og de ansattes
karrieremuligheter.

 
• Koordinering av aktiviteter vil gi stordriftsfordeler, lavere enhetskostnader og økte

ressurser for kontinuerlig utvikling av produkter, tjenester og distribusjonskanaler til
fordel for både kunder og aksjonærer. Resultatet er at det etableres en ledende nordisk
aktør med evnen til å forsvare og forbedre sin posisjon i eksisterende markeder, og som
vil ha tilstrekkelig styrke til å delta i fremtidige europeiske strukturendringer.

 
• Den nye gruppen forventer å oppnå årlige kostnadsreduksjoner på NOK 440 mill. i løpet

av en treårs periode. Når de nordiske forsikringsmarkeder blir mer integrert, forventes
ytterligere besparelser.

 
• Den nye gruppen vil foreta en grundig gjennomgang av merkenavn. Når vurderingen av

merkenavn er gjennomført, vil den nye gruppen satse på en felles merkenavnstrategi
som utnytter eiernes sterke merkenavn.

 
• Skandia og Storebrand har som intensjon å søke om børsnotering for den nye gruppen.
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• Den nye gruppen vil satse på videre ekspansjon i det nordiske markedet med særlig
fokus mot Finland og Danmark.

 
• Den nye gruppen vil ha en kundebase bestående av ca. 4 millioner kunder og en

markedsandel på ca. 19 prosent i det nordiske skadeforsikringsmarkedet.
Markedsandelen til den nye gruppen i Norge vil være gjenstand for diskusjon med
myndighetene. Den nye gruppen vil være innstilt på å gjennomføre de tiltak som vil være
nødvendig i denne forbindelse.

 
• Den nye gruppen vil være et nordisk skadeforsikringskonsern med hovedsete i

Stockholm. Divisjon Privat og Divisjon Sjø og Energi vil ledes fra Norge, mens Divisjon
Industri vil ledes fra Sverige.
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Kommentarer på den nye gruppen

Sven Søderberg, Styreformann, Försäkringsaktiebolaget Skandia

"I det siste århundre har de svenske og nordiske forsikringsmarkeder gjennomgått to
konsolideringsperioder. Skandia, som det fremstår i dag, ble etablert i 60-årene etter en
sammenslåing av fem selvstendige regionale svenske forsikringsgrupper. Med innføring av
ny teknologi, harmonisering av lovregler på europeisk og internasjonalt nivå og lansering
av en felles valuta, har den andre konsolideringsbølge blitt initiert. Markedene i Sverige,
Norge, Danmark og Finland  blir i dag forvandlet til ett nordisk marked, som gir
stordriftsfordeler langt utover hva som kan oppnås i de nasjonale markeder. Etableringen
av den nye gruppen er et naturlig og logisk skritt som svar på forandringene i
konkurransedynamikken. Heretter vil det nordiske markedet spille en interessant og
avgjørende rolle i et europeisk perspektiv."

Jon R. Gundersen, Styreformann, Storebrand

"Tiden er moden for en konsolidering av den nordiske skadeforsikringsnæringen. Å vokse i
en næring som er i en konsolideringsprosess betinger geografisk ekspansjon. Den nye
gruppen gir en mulighet til å posisjonere vår skadeforsikringsvirksomhet som en ledende
kraft i det nordiske og det europeiske forsikringsmarkedet. I tillegg skaper transaksjonen
betydelige verdier for Skandias og Storebrands aksjonærer som følge av betydelige
synergier og det forhold at vår tilstedeværelse i andre nordiske land blir styrket."

Åge Korsvold, Konsernsjef, Storebrand

"Gjennom sammenslåingen bekrefter vi vår langsiktige tro på at skadeforsikring er en
attraktiv næring med betydelig potensial for vekst og verdiskapning. Gjennom etableringen
av den nye gruppen skaper vi en ledende nordisk aktør som vil gagne kundene våre
gjennom bedre service og en bredere produkt- og markedsdekning. Den nye gruppen vil
også øke utviklings- og karrieremulighetene til ansatte i begge selskaper."

Lars-Eric Petersson, Konsernsjef, Försäkringsaktiebolaget Skandia

"Skandia og Storebrand vil etablere en ny drivkraft i de nordiske skadeforsikringsmarkeder
som nå smelter sammen. Den nye gruppens kombinerte styrke og markedsdekning gir et
solid grunnlag for videre utvikling og ekspansjon i Norden. For å utnytte den nye gruppens
nordiske plattform maksimalt, vil ambisiøse vekstmål bli satt for Finland og Danmark
enten gjennom interne tiltak eller gjennom nært samarbeid med nasjonale
skadeforsikringsselskaper."

Spørsmål vedrørende pressemeldingen kan stilles til:

Försäkringsaktiebolaget Skandia AB

Ulf Spång, Finansdirektør, telefon + 46 8 877 29 05
Harry Vos, Konsernkontroller, telefon + 46 8 788 36 43
Birgitta Hammerström, Informasjonsdirektør, telefon + 46 8 788 27 55

Storebrand:
Jack Frostad, Informasjonsdirektør, telefon + 47 22 31 57 57
Christian Storm, Finansdirektør, telefon + 47 22 31 10 85
Jon Hippe, Konserndirektør, telefon + 47 22 31 16 85

Presse- og analytikerkonferanse:
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Presskonferanser blir holdt i dag i:

• Oslo, kl. 1100 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo (Aker Brygge)
 
• Stockholm, kl. 1500 i Skandiasalen, Sveavägen 44, Stockholm

Analytikerkonferanse:

• Telefonkonferanse i dag kl 1700. Nærmere informasjon vil bli gitt i løpet av
formiddagen.
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Bakgrunn for den nye gruppen

Markedsutvikling og rasjonale

Strukturen i finansnæringen er i endring. Harmonisering av lovverk, ny teknologi og nye
distribusjonskanaler transformerer tidligere nasjonale markeder til et nordisk marked, og i et
lengre perspektiv til ett pan-europeisk marked. Økt innslag av elektronisk baserte
transaksjoner har også ført til informasjonsbaserte konkurransestrategier. I tillegg har den
økte bruken av teknologi endret kostnadsstrukuren i finansnæringen mot et høyt innslag av
faste kostnader. Økte IT-investeringer knyttet til produktutvikling, nye distribusjonskanaler
og kundebaser har ført til økte krav til skalafordeler. Lave enhetskostnader og effektiv
distribusjon vil kreve høyere volum og større kundebase enn hva som har vært tilgjengelig i
hvert av de nordiske landene. En pan-nordisk strategi vil bidra til betydelige fordeler for
skadeforsikringsselskaper i Sverige, Norge, Finland og Danmark.

Den nye gruppen er en logisk sammenslåing som gjør det mulig å oppnå flere fordeler utover
hva Skandia og Storebrand kan oppnå hver for seg i sine eksisterende
skadeforsikringsvirksomheter. Spesielt vil den nye gruppen danne grunnlag for
kostnadsbesparelser og inntektsvekst, samt skape et fundament for videre samarbeid og
vekst i Finland og Danmark.

Fordeler med den nye gruppen

Kostnadsbesparelser
Den nye gruppen vil samordne produksjon, underwriting, markedsføring, produktutvikling
og fordeling av fellesfunksjoner, slik som økonomi, risikostyring, finans, innkjøp og IT, på
nordisk basis. I tillegg vil fokusering på driften bidra til å redusere kostnadsnivået.

Kostnadsbesparelser i den nye gruppen er beregnet til NOK 440 mill. innen år 2003, hvorav
ca. NOK 105 mill. fra produksjon og underwriting, NOK 85 mill. fra distribusjon, NOK 30
mill. fra skadeoppgjør, NOK 75 mill. fra administrasjon og NOK 145 mill. fra
støttefunksjoner og annet. Forventet normalisert besparelse utgjør vel 8 prosent av samlet
kostnadsbase for 1998.

Ytterligere kostnadsbesparelser forventes oppnådd gjennom standardisering av produkter,
systemintegrasjon, felles markedsføring, distribusjon og felles utviklingskostnader.

I forbindelse med etablering av den nye gruppen, vil det bli foretatt en avsetning for å dekke
kostnader knyttet til integrasjonen av de to virksomheter.

Markedsposisjon
Den nye gruppen vil styrke Storebrands og Skandias ledende posisjon i det nordiske
skadeforsikringsmarked og samtidig skape tilstrekkelig kritisk masse  for å lykkes i
konkurranse med de større europeiske forsikringsgrupper som er eller forventes å bli aktive i
Norden. Det bør imidlertid bemerkes at de største europeiske skadeforsikringskonsern
allikevel er 6-8 ganger større enn den nye gruppen.

Basert på proforma tall for 1998, vil den nye gruppen ha en markedsandel på ca. 19 prosent i
Norden. Sammenslåingen av Storebrands og Skandias sjø- og energivirksomhet, vil
representere en betydelig aktør på global basis. Den nye gruppen kommer derfor til å styrke
Skandias og Storebrands ledende posisjon i Norden og skape en plattform for videre satsning
mot Finland og Danmark.

Produkter og tjenester
Strategien til den nye gruppen blir å tilby kunder skreddersydde, fleksible og moderne
forsikringsløsninger til konkurransedyktige priser. Sammenslåingen vil også resultere i økt
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utviklingstakt for forsikringsprodukter og- tjenester. Ved å bygge på de beste tjenester og
produktstandarder fra hvert av landene, vil det legges grunnlag for enda større verdiskapning.
Med en total kundebase bestående av ca. 4 millioner kunder og NOK 22,3 mrd i
premieinntekter vil det realiseres stordriftsfordeler som vil sikre lave enhetskostnader og
raskt tempo for produktutvikling som vil gagne både Skandias og Storebrands
skadeforsikringskunder.

Fordeler for de ansatte
Utsiktene for de fleste ansatte i deres respektive skadeforsikringsområder blir styrket som et
resultat av sterkere posisjon og økt vekstpotensial for den nye gruppen. Imidlertid vil det i
forbindelse med sammenslåingen oppstå noe overlapping av funksjoner og arbeidsprosesser.
Antall ansatte forventes derfor å gå noe ned. Dette vil hovedsakelig skje gjennom naturlig
avgang. På lengre sikt vil derimot jobbsikkerhet og karrieremuligheter forbedres.

Strategi

Den nye gruppen har som ambisjon å være det ledende skadeforsikringskonsern i Norden
med hensyn til produksjon og underwriting, administrasjon, markedsføring, kundeservice og
produktutvikling. Strategien til den nye gruppen er å kapitalisere på markedsmuligheter,
stordriftsfordeler og kompetanseoverføringer som en pan-nordisk tilstedeværelse muliggjør.
Den nye gruppen vil ikke delta i det internasjonale reassuransemarkedet.

Merkenavn og markedsføring
Storebrand og Skandia innser at betydelige verdier er knyttet til selskapenes merkenavn.
Driftsselskapene vil derfor fortsatt arbeide under eksisterende merkenavn og identitet i de
respektive markeder. En grundig gjennomgang av merkenavn vil bli gjennomført for alle
forretningsområder.  Denne gjennomgangen vil bli utvidet til å omfatte samtlige alternative
merkenavn og deres verdi, hvilke som skal beholdes og styrkes for å bygge opp en ny
merkenavnsidentitet. Gjennomgangen vil ta i betraktning inntektsmål så vel som
kostnadsreduksjonsmål.

Den nye gruppen legger vesentlig vekt på å utvikle Skandias og Storebrands posisjon for
skadeforsikringsprodukter i det nordiske markedet. Den nye gruppen vil vurdere
distribusjonsallianser som kan styrke salgskraften, samt vurdere nye partnere. Samordning av
de to gruppenes servicesentre og internett-løsninger vil forbedre servicenivået. IT-basert
produktutvikling vil også få ekstra ressurser. Etter styrenes oppfatning vil den nye gruppen
være et positivt bidrag til verdien av selskapenes merkenavn.

Utbyttepolitikk og finansielle mål

Den nye gruppen vil etablere en utbyttepolitikk som vil gi selskapet en effektiv
kapitalstruktur og som gir aksjonærene en konkurransedyktig avkastning gjennom en
kombinasjon av verdistigning på aksjen og aksjeutbytte. Utdelingsforholdet vil baseres på
den nye gruppens lønnsomhet, men hensyntatt vedtatte mål for solvenskapital.

Lønnsomhetsmålet er at den langsiktige avkastningen over en sykel skal tilsvare
avkastningen på 10-årig svensk statsobligasjon pluss 6 prosentpoeng. Avkastning er definert
som driftsresultatet etter skatt dividert på gjennomsnittlig solvenskapital.

Ansatteforhold og restruktureringskostnader

I utgangspunktet vil antall ansatte i den nye gruppen være ca. 5900. Bemanningsreduksjoner
som følge av sammenslåingen vil foregå over en treårsperiode fra etableringen av den nye
gruppen. Så langt det er mulig skal bemanningsreduksjoner skje gjennom naturlig avgang.
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Integrering
En felles styringsgruppe ("styringsgruppen") er etablert for å forberede integreringen av
Skandias og Storebrands skadeforsikringsaktiviteter. Et av styringsgruppens hovedmål er en
tidsmessig riktig og effektiv implementering av prosesser og aktiviteter som sikrer at
planlagte mål for synergier blir oppnådd. Mer spesifikt vil styringsgruppen etablere og
overvåke flere aktivitetsgrupper, som hver har sitt mandat, mål, tidsramme og program.
Disse arbeidsgruppene vil bestå av erfarne nøkkelmedarbeidere i Storebrands og Skandias
skadeforsikringsselskaper.  Målet er å identifisere og utnytte de beste fremgangsmåter og
prosesser i de respektive selskaper, og sikre at en enda mer effektiv felles organisasjon blir
skapt.

Børsnotering av den nye gruppen
For at den nye gruppen skal kunne beholde og tiltrekke seg de beste ledelsesressurser, og for
å redusere Skandias og Storebrands kapitalbinding i selskapet, skal det søkes om
børsnotering for en stor del av aksjekapitalen. Partene har ennå ikke bestemt nøyaktig når en
slik børsnotering skal skje, men målet er å oppnå notering innen to år etter etableringen av
den nye gruppen.

Styre og Administrasjon

Den nye gruppens styre skal ha seks aksjonærvalgte medlemmer:
Åge Korsvold, Formann
Grete Faremo
Idar Kreutzer
Johan Fredrik Odfjell
Lars-Eric Petersson
Ulf Spång

Den nye gruppens konsernledelse:
Bo Ingemarson, Konsernsjef
Hans-Erik Andersson
Knut W. Francke
Gunn Ovesen

Hans-Erik Andersson og Knut W. Francke er utnevnt til ledere av henholdsvis Industri og
Privat. Konsernledelsen vil bli utvidet senere.

Lokalisering av hovedkontor
Beslutningen om å lokalisere hovedkontoret til Sverige er basert på råd fra uavhengige
rådgivere og har ikke vært et forhandlingstema. Lokalisering i Sverige gir den nye gruppen
maksimal drifts- og kapitalmessig effektivitet. Målet med den nye strukturen og integrerings-
prosessen er å bygge på de beste fremgangsmåter og prosesser i de respektive selskaper, og
sikre at en enda mer effektiv felles organisasjon blir skapt.

Betingelser for den nye gruppen

• Skandia vil eie 56 prosent av kapitalen og Storebrand 44 prosent
• Skandia og Storebrand vil hver stemme for 50 prosent
• Konvertering av stemmeretter for å reflektere eierforhold i tilfelle børsnotering eller

andre forandringer i eierskapet.

Myndighetenes godkjennelse og skatteforhold

Etablering av den nye gruppen er betinget av myndighetenes godkjennelse.
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Etableringen vil også måtte vurderes av det respektive lands konkurransemyndigheter. Den
nye gruppens andel av det totale europeiske skademarked vil bli 0,9 prosent basert på en
total brutto premie i Europa på omlag NOK 2.300 mrd. Tilsvarende markedsandel in det
nordiske markedet er ca. 19 prosent basert på et brutto premievolum på ca. NOK 107 mrd.

Den nye gruppens struktur er valgt for å gi gruppen størst mulig fleksibilitet og
konkurranseevne. Den nye gruppens ubekattede reserver vil være små, hvilket innebærer
god evne til å bygge opp reserver over tid.

Finansielle forhold for den nye gruppen

Proforma regnskapsprinsipper

Formålet med proforma regnskapsprinsipper beskrevet nedenfor er å gi en oversikt over den
nye gruppens organisasjonsstruktur. Derfor er synergier og restruktureringskostnader ikke
tatt i betraktning.

Det er utarbeidet et proforma resultatregnskap for perioden 1. oktober 1997 og frem til og
med 30. september 1998, hvilket vil si en rullerende 12 måneders regnskapsperiode.
Balansen er utarbeidet pr 30. september 1998. Det er i tillegg blitt utarbeidet et proforma
resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 1997. Disse regnskapsoppstillingene reflekterer
prinsippene for sammenslåingen og er blitt utarbeidet i samsvar med svenske
regnskapsregler for forsikringsselskaper. Proforma regnskapene er utarbeidet i SEK.

Resultatregnskapet
Forsikringsteknisk resultat før investeringsavkastning på forsikringstekniske avsetninger er
tatt fra de respektiv selskapers regnskaper. I henhold til norsk regnskapsstandard er
kostnader i forbindelse med skadebehandling behandlet som driftskostnader, mens i henhold
til svensk standard er slike kostnader inkludert i påløpte erstatninger.  Driftskostnader og
påløpte erstatninger er følgelig ikke konsistent behandlet, og de summerte tallene stemmer
ikke overens med svenske regnskapsregler. Forsikringsteknisk resultat burde imidlertid, mer
eller mindre, stemme overens.

De forsikringstekniske resultater inkluderer en avkastning tilsvarende 4,7 prosent av tekniske
reserver minus netto aktiverte salgskostnader og netto utestående fordringer.
Investeringsavkastningen er basert på en proforma kapitalstruktur som definert nedenfor.
Det er forutsatt at investeringsaktiva har gitt en vektet avkastning på 4,7 prosent på årlig
basis. Det er benyttet en skattesats på 28 prosent. Storebrands forsikringstekniske resultat er
omregnet basert på en SEK kurs på 1,052 (SEK/NOK) (1,077).

Balansen
Solvensmarginen er estimert til å være 55 prosent, dvs at aksjonærenes egenkapital og
eventuelle ubeskattede reserver, inkl. utsatt skatt, utgjør 55 prosent av netto premieinntekter.
I utgangspunktet vil den nye gruppen operere med minimale ubeskattede reserver, som skal
bygges opp over tid.

For å forenkle proformaregnskapene, er tekniske avsetninger og utsatte salgskostnader
inkluderte som netto verdier, dvs hver post er rapportert minus den del som er gjenforsikret.
Videre er fordringer fra forsikringsaktiviteter rapportert som netto verdier. Netto tekniske
avsetninger inkluderer reserver som utgjør SEK/NOK 2 mrd for aktiviteter under avvikling
(run off). Den lovbestemte avsetning i Norge til naturskadefond er inkludert i tekniske
avsetninger. Storebrands balanse er konvertert til SEK basert på kurs 1,054 (SEK/NOK)
(1,070).
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Diverse
Skandia og Storebrand akter å konsolidere deres respektive eierandeler i den nye gruppen i
henhold til egenkapitalmetoden.

SEK mill. Skandia
P&C

Storebrand
P&C

Den nye
gruppen

Den nye
gruppen

Proforma resultatregnskap -  01.10.1997 -
30.09.1998 1997

Brutto forfalt premie 13596 9326 22922 22278
Avgitte premier -1983 -1125 -3108 -3208
Netto forfalt premie 11613 8201 19814 19070

Endring i premieavsetning -154 -340 -494 -85
Netto opptjent premie 11459 7862 19321 18985

Påløpte erstatninger -10156 -6079 -16235 -16517
Driftskostnader -2600 -2054 -4654 -4410
Allokert investeringsavkastning 1090 541 1631 1580
Forsikringsteknisk resultat -207 269 62 -362

Investeringsavkastning, ikke-teknisk regnskap
282 208 491 499

Driftsresultat 75 478 553 137

Skatter -21 -133 -154 -40
Periodens resultat 54 345 399 97

SEK mill. Skandia
P&C

Storebrand
P&C

Den nye
gruppen

Den nye
gruppen

Proforma balanse  30.09.1998 1997

Investeringsaktiva 30637 15958 46595 45692
- hvorav NIG 1431 0 1431 1444
Fordringer på forsikringsselskaper, netto 758 1933 2692 1998
Andre eiendeler, netto 382 112 494 0
Aktiverte salgskostnader, netto 553 509 1062 963
Sum eiendeler 32331 18512 50843 48653

Egenkapital 6387 4523 10910 10456
Aksjeeiertilskudd (NIG) 1431 0 1431 1444
Forsikringstekniske avsetninger, netto 24513 13989 38502 36509
Andre avsetninger og forpliktelser, netto 0 0 244
Sum egenkapital og gjeld 32331 18512 50843 48653
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Blue P&C Flag P&C New Group New Group

Nøkkeltall
01.10.1997 - 30.09.1998 1997

Gjenforsikringsandel (%) 14.6% 12.1% 13.6% 14.4%
Skadeprosent (%) 88.6% 77.3% 84.0% 87.0%
Kostnadsprosent (%) 22.7% 26.1% 24.1% 23.2%
Combined ratio (%) 111.3% 103.5% 108.1% 110.2%
Forsikringsmargin (%) -1.8% 2.8% 0.3% -1.9%

RoE (%) 0.8% 7.6% 3.7% 0.9%
Proforma investeringsavkastning
(veiet snitt) (%) 4.7% 4.7% 4.7% 4.7%

Solvensmargin (%) 55% 55% 55% 55%
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Definisjoner

Solvensmargin Solvenskapital i forhold til forfalt premie for egen regning

RoE (%) Resultat før skatt minus 28 % skatt i forhold til bokført egenkapital

Forsikringsmargin Forsikringsteknisk resultat i forhold til netto opptjent premie

Skadeprosent Erstatninger i forhold til netto opptjent premie

Kostnadsprosent Driftskostnader i forhold til netto opptjent premie

Combined ratio Erstatninger pluss driftskostnader i forhold til netto opptjent premie

Timeplan

Presse- og analytikerkonferanse Oslo 22. februar, 11:00

Presse- og analytikerkonferanse Stockholm 22. februar, 15:00

Telefonkonferanse for analytikere 22. februar, 17:00

D. Carnegie AB og Merrill Lynch International har vært rådgivere for Skandia.
Warburg Dillon Read og Sundal Collier & Co ASA har vært rådgivere for Storebrand.

Oslo/Stockholm, 22. februar 1999

Skandia Storebrand
Styret Styret


