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Fortsatt lav inflasjon i eurosonen

● Brussel: Prisveksten i eurolandene lå på 0,8 prosent i januar, ifølge Eurostat.

De18 landene med fellesvalutaen euro har diskutert faren for deflasjon etter
flere lave tall de siste månedene. Deflasjon innebærer vedvarende prisfall. Prisveksten i januar hadde en årsrate på 0,8 prosent sammenlignet med måneden
før, ifølge Eurostat. Det samme tallet var resultatet i desember. Den europeiske
sentralbanken har satt like under 2 prosent som inflasjonsmål. I Norge var
inflasjonstallet for januar 2,1prosent sammenlignet med måneden før. NTB

Røros fikk
mest penger
fra Innovasjon
Norge.
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Pensjonsforvalter: Danica Pensjon og adm.dir. Jan Petter
Opedal forvalter innskuddspensjonene til nærmere 80 000 ansatte i 15 000 private bedrifter. 80 av de 90 ansatte jobber i
Trondheim. Foto: GEIR VIDAR NUBDAL/DANICA

100 mill. i overskudd for Danica
Pensjonsforsikringsselskapet har doblet
overskuddet på fire år.

Danica Pensjon fikk et overskudd før skatt på 109,9 millioner kroner i fjor. Det er vel
20 millioner bedre enn i 2012.
Bedriftsmarkedet bidrar særlig til forbedringen, forteller
administrerende direktør Jan
Petter Opedal i Danica
Pensjon.
– Vi har investert i bedriftsmarkedet siden 2006, da
tjenestepensjon ble obligatorisk for alle bedrifter. Vi har
investert i it-systemer og folk,
og ser nå svarte tall for dette
etter sju år. Det er ett år før
planen da vi gikk inn i markedet, sier Opedal.
Han forteller at de også har
et bedre resultat for uførhet.
– Vi har sagt farvel til noen
store bedrifter som ga underskudd på uførerisiko, sier
Opedal.

Vindkraft: Vindmøllene på Bessakerfjellet (bildet) i Roan og en håndfull på Valsneset i Bjugn er fortsatt
de eneste som er i produksjon på Fosen. Bildet er fra åpningen i 2008. Foto: DAN ÅGREN

80 000 pensjoner
Danica Pensjon forvalter innskuddspensjonene til nærmere 80 000 ansatte i 15 000
private bedrifter. Selskapet
har en markedsandel på seks
prosent for innskuddspensjon. Fra nyttår ble det innført
nye regler for tjenestepensjon i privat sektor, som gjør
at bedriftene kan sette av en
større andel av lønnen til
pensjon for ansatte enn tidligere.
– Det betyr at de bedriftene
som har ytelsespensjon i dag,
har fått et godt argument for
å flytte til innskuddspensjon.
Arbeidstakere
som
har
ytelsespensjon har ikke kommet like godt ut tidligere.
Men det kan man nå, hvis en
god ytelsespensjon gjenskapes med nye satser for
innskuddspensjon. Dermed
øker
markedet
for
innskuddspensjon fremover,
sier Opedal.
De fleste som har ytelsespensjon fra arbeidsgiver er
sikret to tredeler av lønna

livet ut, forutsatt full
pensjonsopptjening. Ved innskuddspensjon betaler bedriften inn en fast prosentsats
av de ansattes lønn til pensjonsordningen. De ansatte
bærer da selv risikoen for at
pensjonen kan bli lavere, på
grunn av dårlig avkastning
på pengene.

Avkastning på 17,7 pst.
Danica Pensjon forvaltet ved
utgangen av 2013 ti milliarder kroner på vegne av kundene. Forvaltningskapitalen
har vokst 250 prosent de fire
siste årene, og 28 prosent det
siste året. Veksten skyldes i
hovedsak at Danica Pensjon
har inngått tre strategiske
distribusjonssamarbeid, med
henholdsvis If Skadeforsikring, Eika-bankene og Pareto,
som bidrar med 3,4 milliarder kroner av forvaltningskapitalen. Opedal peker også
på at selskapet har hatt høy
avkastning på pengene som
forvaltes. Kundene som
hadde det mest benyttede investeringsvalget, Moderat,
oppnådde 17,7 prosent i avkastning i fjor.
– De siste fem årene har avkastningen vært på 11,7 prosent årlig i gjennomsnitt, og
det er blant den beste tredjedelen i markedet. Ser vi på
sjuårshistorikken, er vi på
topp i bransjen. Det blir fort
ett prosentpoeng eller to i
forskjell i en femårshistorikk
på gode og dårlige forvaltere,
og det betyr mye for folk, sier
Opedal.
Danica Pensjon eies av
Danske Bank. Selskapet har
90 ansatte, 80 av dem jobber i
Trondheim.
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