Pressmeddelande, Stockholm, 9 januari, 2014

Vardia förvärvar Saga Forsikring
Vardia ökar tillväxttakten ytterligare och stärker sin position på marknaden genom förvärv av Saga Forsikring
AS. Köpet innebär att Vardia kan addera ytterligare en nivå i den planerade tillväxten på den norska
marknaden, specifikt inom företagsförsäkring.
Saga Forsikring, som etablerades 1998, är ett välskött företag som har levererat goda resultat genom åren. Kontoret
ligger i Lysaker utanför Oslo. Där arbetar de totalt 18 anställda som nu blir en del av Vardias organisation i Norge.
- Genom köpet av Saga Forsikring befäster vi vår position som Nordens snabbast växande försäkringsbolag. Vi får
tillgång till erfarna medarbetare, en mycket intressant portfölj och verksamhetsområden som kompletterar våra egna,
speciellt inom distribution via förmedlare, säger Andreas Önstorp, VD, Vardia Försäkring.

Scandinavian Insurance Group byter namn till Vardia Insurance Group
Vardia Försäkring är en del av försäkringskoncernen Scandinavian Insurance Group AS. Nu byter Scandinavian
Insurance Group AS namn till Vardia Insurance Group ASA. Namnbytet syftar till att skapa enlighet inom koncernen
och stärka varumärket Vardia samt tydliggöra strukturen inför den kommande börsnoteringen i april 2014.
Vardiakoncernen består av Vardia Insurance Group ASA och dotterbolagen Vardia Forsikring AS (Norge), Vardia
Försäkring AB (Sverige), Vardia A/S (Danmark) mfl. Koncernen har ca 380 medarbetare fördelade på kontor i
Stockholm, Luleå, Skellefteå, Sundsvall, Oslo, Sortland, Hamar, Molde, Lysaker, Porsgrunn och Köpenhamn

För mer information:
Andreas Önstorp, VD,
Vardia Försäkring AB
Telefon: 070-777 01 75
andreas.onstorp@vardiaforsakring.se

Om Vardia Försäkring
Vardia är Skandinaviens specialist på skräddarsydda försäkringslösningar för partners som vill utöka sitt kunderbjudande
med försäkring. Genom en omfattande säljkraft, stark entreprenörsanda och spetskompetens inom försäkringsdistribution
skapar Vardia ett lönsamt mervärde för kunder och partners. Branschorganet Risk & Försäkring i samarbete med IFU
utsåg Vardia till Årets sakförsäkringsbolag 2012. Vardia ingår i den nordiska försäkringskoncernen Vardia Insurance Group.
Läs mer på www.vardiaforsakring.se
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