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Säkra ottaa loikan kohti lisäkasvua Adeliksen tullessa 
enemmistöomistajaksi 
Säkra AB ostaa enemmistön konttoreistaan ja muodostaa johtavan vakuutusmeklarin 
keskittyen vahinko- ja henkivakuutuksiin, eläkeratkaisuihin ja säästämiseen. Säkralla on 
vahva asema PK-sektorilla tyytyväisine asiakkaineen ja vahvalla paikallisella edustuksella. 
Säkra ottaa nyt seuraavan askeleen vahvistaakseen edelleen markkina-asemaansa, 
laajentaakseen tarjoamaansa ja johtaakseen markkinan konsolidaatiota. 
 
“Säkra on viime vuosien aikana kasvanut merkittävästi vahvan paikallisuuden ja asiakaslähtöisten 
ratkaisujen ansiosta, mikä on houkutellut sekä uusia asiakkaita että osaavia meklareita. Siksi 
olemme erittäin tyytyväisiä ottaessamme seuraavan askeleen Adeliksen kanssa. Adelis tuo 
lisävoimaa ja vahvemmat taloudelliset edellytykset kasvattaa Säkran voittavaa konseptia”, sanoo 
Jonas Stenmark, Säkran virkaa tekevä toimitusjohtaja. 
 
“Perustamisesta lähtien vuonna 1985, Säkran malli on aina ollut palvella asiakkaitansa laajan 
toimipisteverkoston kautta tarjoten asiakkailleen räätälöityjä ratkaisuja. Tänään alkaa uusi ja 
jännittävä ajanjakso Säkran historiassa ja odotan innolla Adeliksen kanssa työskentelyä ja Säkran 
kehittämistä tulevaisuudessa”, sanoo Johan Storm, Säkran hallituksen jäsen ja osaomistaja.  
 
Transaktion yhteydessä Eva Pantzar Waage nimitetään toimitusjohtajaksi. Eva työskenteli 
aikaisemmin Max Matthiessenilla yhtiön operatiivisena johtajana (COO) sekä vastaten 
liiketoiminta-alueesta Henkivakuutus ja Eläke.  
 
“On kunnia saada vastuu johtaa Säkraa seuraavaan vaiheeseen. Säkra on organisaatio vahvalla 
maineella, kyvykkäällä henkilöstöllä ja merkittävillä tulevaisuuden kasvumahdollisuuksilla. Säkra 
ottaa nyt askeleen tullakseen vahvemmaksi haastajaksi isoille meklareille kuitenkaan 
unohtamatta Säkran kulttuuria jossa yrittäjyys ja läheiset asiakassuhteet ovat keskiössä. Odotan 
innolla yrityksen kehittämistä yhdessä kaikkien työntekijöiden kanssa”, sanoo Eva Pantzar 
Waage. 
 
Vahvistaakseen uuden konsernin mahdollisuuksia kasvuun, Adelis Equity Partnersista tulee uusi 
enemmistöomistaja. Säkran vakuutusmeklarit ja johto jatkavat merkittävinä omistajina.  
 
“Olemme erittäin iloisia saadessamme olla osana Säkran tulevaisuutta – erityisesti aikakaudella 
jossa ala muuttuu perinpohjaisesti uusien säädösten ja digitalisaation myötä. Näemme Säkran 
vahvana alustana konsolidoida markkinaa ja haemme samanhenkisiä toimijoita jotka haluavat 
olla osana tarinaa”, sanoo Erik Hallert Adelikselta.  

Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisen ja Ruotsin finanssivalvonnan hyväksyntää, ja sen 
odotetaan vietävän loppuun lähikuukausina. 

Lisätietoa: 

Eva Pantzar Waage, Nimitetty toimitusjohtaja, Säkra AB, +46 708 87 62 63, eva.pantzar@sakra.se 

Jonas Stenmark, Vt. toimitusjohtaja, Säkra AB, +46 702 247 40 86, jonas.stenmark@sakra.se 
Erik Hallert, Adelis Equity Partners, +46 709 36 80 41, erik.hallert@adelisequity.com 
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Säkra 

Säkra on Ruotsin vahvimpia brändejä yksityishenkilöille, yrittäjille ja julkiselle sektorille suunnattujen 

vakuutusvälitys- ja rahoitusneuvontapalveluiden saralla. Säkra käsittää noin 60 vakuutusmeklariyritystä 

ympäri maata, joiden noin 200 työntekijää pyrkivät nykyaikaiseen kyvykkyyteen, korkeaan laatuun ja 

hyvään palveluun. Säkran vakuutusmeklarit ja rahoitusneuvojat ovat Ruotsin Finanssivalvonnan, 

InsureSecin ja SwedeSecin hyväksymiä.  Lisätietoa osoitteesta www.sakra.se. 

Adelis Equity Partners 

Adelis on aktiivinen arvonluonnin partneri keskisuurissa pohjoismaisissa yrityksissä. Adelis perustettiin 2013 

päämääränään nouseminen johtavaksi pohjoismaisiin keskisuuriin yrityksiin keskittyväksi 

pääomasijoitusyhtiöksi. Adelis on perustamisestaan lähtien ollut segmenttinsä aktiivisimpia yhtiöitä 21 

sijoituksellaan ja yli 60 lisäyritysostollaan. Adelis hallinnoi kahden rahaston kautta noin 1 miljardin euron 

pääomaa. Lisätietoa osoitteesta www.adelisequity.com. 

 


