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Pressemeddelelse

Per Wahlström vender tilbage til Skandia
Sverige
Administrerende direktør Per Wahlström forlader Skandia Danmark med udgangen af januar 2019 for at
tiltræde en ny midlertidig stilling i Skandia Sverige. Per Wahlströms farvel til Skandia Danmark kommer i
naturlig forlængelse af AP Pensions køb af Skandias danske aktiviteter.

Skandia Danmark blev den 2. januar 2019 overtaget af AP Pension, og som en naturlig konsekvens forlader den hidtidige administrerende direktør for Skandia Danmark Per Wahlström selskabet med udgangen
af januar. Per Wahlström kommer til at have en midlertidig stilling med reference til direktionen i Skandias
moderselskab i Sverige, frem til han går på pension senere i 2019.
Skandia-mand siden 1989
Per Wahlström kom til Skandia-koncernen i 1989, og har gennem tiden haft en række ledende stillinger i
koncernen. Inden han tiltrådte stillingen som øverste chef i Skandia Danmark i 2012, var han viceadministrerende direktør for Skandia Norden.
Under Per Wahlströms ledelse har Skandia gennemgået en omfattende omstrukturering og forenkling,
hvor selskabet har opbygget en mere fokuseret forretning i Danmark med løsninger inden for pension,
sundhedsforsikring og forebyggelse til primært små og mellemstore virksomheder. Samtidig er kundebasen blevet mere end tredoblet, blandt andet gennem udviklingen af et landsdækkende distributionsnetværk.
- Jeg har været involveret i den danske virksomhed siden 2003, hvor jeg trådte ind i bestyrelsen i Skandias
danske selskaber, og jeg må sige, at de sidste 15 år har været en utrolig rejse. Jeg vil gerne takke alle
medarbejdere i Skandia Danmark for deres dedikerede indsats gennem årene. De har i høj grad været
med til at gøre Skandia Danmark til den virksomhed, den er i dag, siger Per Wahlström.
Per er glad for, at den danske forretning og medarbejderne nu er en del af AP Pension, som han mener, er
de bedste til også fremover at kunne tilbyde Skandias mange kunder nogle af markedets bedste pensionsog forsikringsløsninger.
Den egentlige sammenlægning af Skandias danske forretning med AP Pension gik i gang ved årsskiftet,
og fokus er i øjeblikket på at udarbejde en plan for en smidig flytning af Skandias mange danske kunder og
medarbejdere til AP Pension.
Afskedsreception
Der holdes afskedsreception for Per Wahlström torsdag den 10. januar 2019 kl. 14.00 hos Skandia på Kay
Fiskers Plads 9, 2300 København S.
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For yderligere information

Nicolai Nielsen, pressechef, Skandia
Mobil: 4083 9973

Om Skandia
I januar 2019 blev Skandia i Danmark en del af AP Pension-koncernen, som er det fjerdestørste kommercielle pensionsselskab i Danmark og en af landets ældste virksomheder med kundedemokrati. AP Pension-koncernen fokuserer
på at skabe værdi for alle vores kunder gennem de løsninger, vi tilbyder inden for pensionsopsparing, sundhed og
forebyggelse. Vi tager aktivt del i det samfund, vi er en del af: Når vi investerer vores kunders penge, når vi rådgiver
kunderne, og når vi udvikler vores medarbejdere. AP Pension-koncernen har godt 500 medarbejdere og forvalter cirka
132 milliarder kroner for vores mere end 400.000 kunder. Læs mere på www.skandia.dk og www.appension.dk

Side 2 af 2

