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Trygg-Hansa Sak säljs till Codan

SEB expanderar kraftigt i Danmark
SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och
dess moderbolag brittiska Royal & SunAlliance (”RSA”). Avtalet
innehåller flera moment: Codan köper Trygg-Hansa Sak, SEB gör genom
förvärv och avtal en inbrytning på den danska kapitalförvaltnings-
marknaden och dessutom formas ett strategiskt samarbete mellan bolagen
när det gäller distribution av varandras produkter. SEB kommer att lansera
en internetbank i Danmark med Codan Bank som plattform.

Överenskommelsen innebär i korthet:

• SEB säljer Trygg-Hansa Sak till Codan  för 4,3 miljarder SEK. Som ett led
i försäljningen har SEB dessförinnan erhållit en skattefri utdelning på
2,7 miljarder SEK. Utöver köpeskillingen skapar överenskommelsen
mellan SEB och Codan betydande värden för SEB.

• SEB expanderar kraftigt i Danmark
⇒ SEB ingår ett antal långsiktiga kapitalförvaltningsavtal omfattande

cirka 70 miljarder SEK*). Till det kommer custody-tjänster.
⇒ SEB köper Codan Bank i Danmark med 135 anställda för 750 miljoner

DKK (885 miljoner SEK), vilket motsvarar eget kapital.
⇒ SEB köper 49 procent i fondförsäkringsbolaget Codan Link för

25 miljoner DKK (30 miljoner SEK).
⇒ SEB förvärvar Codans aktiepost om 15,8 procent i Amagerbank för

80 miljoner DKK (94 miljoner SEK), vilket motsvarar börskursen.
• SEB och Codan skapar ett strategiskt samarbete

⇒ SEB bibehåller kapitalförvaltningen av Trygg-Hansas portfölj i Sverige,
vilket motsvarar cirka 12 miljarder SEK.

⇒ SEB sluter omfattande distributionsavtal med Codan om liv- ,
sparande och bankprodukter i Danmark och med Trygg-Hansa i
Sverige om sak- och livförsäkringar.

⇒ Övertaganden beräknas ske så snart erforderliga tillstånd erhållits.

*) Beräknat på en valutakurs om 1 DKK=1,18 SEK
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SEB-koncernens investering i den danska marknaden är strategisk och i linje
med målet att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa. SEB blir i ett
slag en av de ledande aktörerna på den danska kapitalförvaltnings-
marknaden. Dessutom får SEB en starkare bas för fortsatt expansion i
Danmark. Det gäller framförallt på kapitalförvaltningsområdet. Genom
överenskommelsen om kapitalförvaltning blir också SEB Securities Services
en stor aktör på den danska custody-marknaden.

Köpet av Codan Bank ger SEB strategiska möjligheter på den danska
marknaden och en språngbräda för vidareutveckling av bank- och
sparandetjänster. SEB är en av Europas ledande Internetbanker och ska med
Codan Bank som plattform utnyttja detta kunnande och försprång för
expansion i Danmark.

Den danska fondförsäkringsmarknaden är ännu relativt begränsad, men
växer kraftigt.  Codans kompetens och kundbas i Danmark tillsammans med
SEB Trygg Livs ledande position inom fondförsäkringsområdet förväntas i
den växande marknaden ta en ansenlig marknadsandel.

SEB fortsätter i samarbete med Trygg-Hansa Sak att distribuera
sakförsäkringar via befintliga distributionskanaler och att utveckla
kombinationsprodukter (finansiering och försäkring) i Sverige. SEB har även
ingått ett exklusivavtal med Trygg-Hansa Sak om distribution av liv- och
sparandeprodukter genom Trygg-Hansa Saks call centers. Varumärket
Trygg-Hansa licensieras  för sakförsäkringar till Codan utan kostnad eller
begränsning i tiden. Marknadsföring i Sverige av bolagets sakförsäkringar
kommer således även fortsättningsvis ske under namnet Trygg-Hansa⊗.

I Danmark inleds distributionssamarbete på motsvarande sätt som i Sverige.
Codans starka marknadsställning i Danmark och deras kundbas om 450 000
kunder utgör ett värdefullt inslag.

Lars Thunell, koncernchef och VD i SEB:
-Detta är ett betydande strategiskt samarbete. SEB har nu en samarbetspartner
i Norden och en bas i Danmark, vilket underlättar fortsatt expansion inom de
viktiga sparande- och investeringsmarknaderna.
- Codan är, förutom en intressant samarbetspartner, också en bra ägare till
Trygg-Hansa Sak, vilket är till gagn för både kunder och anställda.

                                                       
⊗ Livrörelsen behålls inom SEB under namnet SEB Trygg Liv.
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Jens Erik Christensen, Europachef i RSA och VD i Codan:
- Det är i mycket få länder i Europa som det är möjligt att från den ena

dagen till den andra nå en marknadsandel på 16 procent eller mera,
förutom de cirka 13 procent vi redan har i dag i Danmark. Dessutom får vi
tillgång till ett av Sveriges starkaste varumärken, i och med att Trygg-
Hansas logotype, Livbojen, är känd av i stort sett alla svenskar. Ett sådant
varumärke ger oss stora möjligheter att bygga vidare på.

- Vi betraktar SEB som en mycket dynamisk koncern och våra
förväntningar på samarbetet är därför stora – inte minst i Danmark , där
exempelvis elektronisk handel och användandet av Internetbanker endast
börjat i liten skala. Codan ligger långt framme och lägger man därtill SEB:s
betydande erfarenhet när det gäller Internetbanking blir det dubbelt
intressant för oss , därför att vi framöver kan ge kunderna en hel rad
verkligt attraktiva och redan beprövade erbjudanden.

Kontaktpersoner:
Gunilla Wikman, Koncerninformationschef SEB +46 8 763 81 25, email
gunilla.wikman@enskilda.se

Boo Ehlin, Presschef, SEB 070-763 85 77,
 email boo.ehlin@enskilda.se

Lotta Treschow, chef Investerarrelationer SEB + 46 8 763 95 59, email
lotta.treschow@enskilda.se

Poul Mortensen, Direktör Codan +45 33 55 57 00, email plm@codan.dk

Inbjudan till presskonferenser:
Köpenhamn, Codan Hus, Gammel Kongevej 60, klockan 10.30
Stockholm, Trygg-Hansa, Fleminggatan 18, klockan 14.30
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Bilaga 1
FAKTA OM BOLAGEN

Codankoncernen, med 2 600 anställda, kontrolleras av brittiska
Royal & SunAlliance (”RSA”), som äger 72 procent av aktierna
och har verksamhet i Danmark, Sverige, Norge och Litauen.
Kärnverksamheten omfattar försäkringsverksamhet inom skade-
och liv/pensionsförsäkring. I Sverige äger Codan
försäkringsbolaget Holmia.

Royal & SunAlliance (RSA), med 44 000 anställda världen runt,
är Storbritanniens största sakförsäkringsbolag och ett av de
ledande internationella försäkringsbolagen. RSA har verksamhet
i 55 länder och samarbetsavtal i 130 länder. RSA’s
premieintäkter för sakförsäkringar var 1998 6,9 miljarder
engelska pund.

SEB-koncernen är en av Nordens största finansiella koncerner
med ett förvaltat kapital på nära 550 miljarder SEK och en
balansomslutning på 720 miljarder SEK. SEB erbjuder ett brett
utbud av bank- och försäkringstjänster. Koncernen finns
representerad i ett 20-tal länder och har cirka tre miljoner
kunder. Cirka 13 000 anställda (inklusive Trygg-Hansa).

Trygg-Hansa Försäkrings AB, med 1 300 anställda, erbjuder
sakförsäkringar avsedda för privatpersoner samt små och
medelstora företag. Verksamheten bedrivs förutom i Trygg-Hansa
i dotterbolaget Aktsam (bilförsäkring), Trygg-Hansa Danmark,
Trygg-Hansa Norge samt Partner och Garda Life i Polen.

SEB i Danmark, innan affären med 230 anställda. verksamheter
inom SEB Kort, (Diners mfl) med en marknadsandel på 20
procent, Merchant Banking, med bl a en marknadsandel på
obligationshandel på 11 procent . Enskilda Securities, med en
marknadsandel inom aktiehandel på 7 procent. Nyetablering inom
Asset Management, SEB Trygg Liv, Securities Services, SEB
Finans.
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Bilaga 2

SEK M       DKK M 
Försäljningen av Trygg-Hansa Försäkrings AB 4 300 3
600
Inkluderar: Sakrörelsen exkl. Run-Off divisionen
Ca 1 300 anställda, 14 procent marknadsandel
800 000 kunder, dotterbolaget Aktsam med flera,
licensrätt till varumärket Trygg-Hansa på sakför
säkringar i Sverige

Köp av Codan Bank    885
750
135 anställda
17.000 kunder

Köp av 49 procent  i Codan Link      30
25
Fondförsäkringsbolag
Codan har 51 procent

Köp av 15,8 procent  i Amager Bank          94
    80

Kapitalförvaltningsavtal         ca 70 000
ca 60 000
Codan Forsikring i Danmark, Codan Bank, Holmia
i Sverige inkluderar även custody-tjänster

Bibehållet kapitalförvaltningsavtal
Trygg-Hansa i Sverige     ca 12  000      ca
10 200

Bruttopremieintäkter, skador 1998      
Codan koncernen 5 262 4 469
Trygg-Hansa 4 348 3 693

Antal medarbetare
Sverige    Danmark

Codan Forsikring/Holmia      266 2
150
Trygg-Hansa   1 240
60
SEB inkl Trygg-Hansa 13 000
230

(inkl 2 000
utlandsanställda)

Marknadsandelar sakförsäkring 1998     Sverige 
Danmark

Codan koncernen   2 %  13 %
Trygg-Hansa 14 %   0  %
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( 1 DKK=1.18 SEK)


