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❙ ❙  Enligt uppgifter i bl a Internetsajten
Ekonomi24 håller Salus pensionsmiljo-
ner på att gå upp i rök på grund av det
misslyckade köpet av försäkringsbola-
get Ansvar. Det börsnoterade SalusAn-
svar förlorar, enligt senaste kvartalsrap-
porten, 175 miljoner och dessutom mås-
te SalusAnsvar Liv, som hanterar läkar-
nas pensionsförsäkringar, skjuta till 110
miljoner. 

Inte första gången
Det är dock ej första gången som läkar-
na får skjuta till pengar. Vid årsskiftet
1997/1998, när Salus och Ansvar slogs
ihop, fick läkarna ge ifrån sig 250 miljo-
ner, och förra året förlorade Ansvars
sakbolag 150 miljoner. Aktien handlas
nu på börsen till ett värde av bara 5 kr.

Sakbolaget skall likvideras vilket in-
nebär att tillgångarna skrivs ned till noll.
Vidare har Björn Björnsson kallats in
som VD. Han är den som var likvidator
i Trustor och det var han som avveckla-
de Reinhold City.

Jag har mina försäkringar i Salus
Själv har jag såväl pensionsförsäkringar
som sakförsäkringar i Salus, men har ej
blivit informerad om dessa bekymmer. 

Det vore därför på sin plats att Anders
Milton, som är ordförande i SalusAn-
svar och Saco, gick in och förklarade lä-
get. De frågor som bl a infinner sig är om
förlusterna inverkar på läkarnas pen-
sionsförsäkringar och i så fall hur myck-
et. Är det pensionspengarna som an-
vänds för att täcka förlusterna?

Hur skall försäkringstagarna göra med
sina sakförsäkringar? Själv har jag note-
rat att premierna  gått upp på ett nästan
oförskämt sätt det senaste året. Är detta
en effekt av förlusterna?

Går premierna till att täcka förlusterna?
Har Salus samma nivå på sina premier
för t ex bil och villa som andra mer fram-
gångsrika försäkringsbolag eller använ-
der man även dessa premier för att täcka
förlusterna? Är det till och med så att
man försöker bli av med sina sakförsäk-
ringstagare nu när man skall likvidera
sakbolaget?

Peter Lindvall

husläkare, Göteborg
peter.lindvall@mbox303.swipnet.se
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SalusAnsvars pensionsmiljoner upp i rök?

Svar 1:

Köpet av Ansvar en besvikelse – ny strategi ska utarbetas
❙ ❙I SalusAnsvar ABs delårsrapport per
2001-03-31 redovisades ett resultat om
minus 174,3 miljoner kronor i den utde-
lande koncernen. Resultatet förklaras i
allt väsentligt av det negativa resultatet i
Sakförsäkringsbolaget (som är under av-
veckling), nedskrivning av s k förvärvs-
goodwill samt ett förlagslån i moderbo-
laget.

Sakförsäkringsbolaget avvecklas
Mot bakgrund av denna utveckling har
styrelsen beslutat att låta Sakförsäk-
ringsbolaget träda i likvidation – detta
för att underlätta den fortsatta avveck-
lingen. Sakförsäkringsbolagets tillgång-
ar översteg per 2001-03-31 de försäk-
ringstekniska skulderna, den s k skade-
reserven, vilka i huvudsak avser person-
skador.

De sakförsäkringar vilka SalusAn-
svar säljer från och med 2000 avser för-
säkringar som tecknas genom Svenska
Konsumentförsäkringar AB. Premieni-
vån för dessa försäkringar sätts med ut-
gångspunkt från detta bolags konsoli-
deringskrav. Detta innebär att höjda sak-
försäkringspremier för SalusAnsvars
kunder ej tillgodogörs Sakförsäkrings-
bolaget som är under avveckling.

Livbolaget påverkas
Då SalusAnsvar Liv äger 51 procent av
aktierna i Sakförsäkringsbolaget inne-
bär förlusten i detta bolag att Livförsäk-
ringsbolaget påverkas. Således har även
Livbolaget skrivit ned sina aktier i Sak-
försäkringsbolaget till noll kronor.

SalusAnsvar Livs konsoliderings-

grad uppgick per 2001-03-31 till 105
procent, vilket innebär att bolagets till-
gångar överstiger värdet av bolagets för-
pliktelser till försäkringstagarna.

Köpet av Ansvar en besvikelse
Det är uppenbart att förvärvet av Ansvar
har varit en besvikelse för samtliga par-
ter, speciellt för SalusAnsvars aktieäga-

re och livförsäkringstagare. Mot denna
bakgrund ser den nya företagsledningen
som sin viktigaste uppgift att genomföra
en större genomlysning av koncern-
strukturen för att fastställa en långsiktig
strategi för SalusAnsvarkoncernen.

Björn Björnsson

tf VD SalusAnsvar AB

Svar 2:

Premiehöjningar att vänta i fler bolag
❙ ❙  Som framgår av tf VD Björn Björns-
sons svar har SalusAnsvar Liv skrivit
ned värdet på aktierna i sakförsäkrings-
bolaget till noll kronor på grund av de yt-
terligare reserveringar som har gjorts i
det sakförsäkringsbolag som inte längre
tecknar nya sakförsäkringar utan är i s k
run off.

Livbolagets ägande förändras dock
inte, utan nedskrivningarna har gjorts av
försiktighetsskäl på grund av det reser-
vationsbehov som bedömts föreligga för
närvarande. Om det efter en likvidation
visar sig att reservationerna varit för
höga och medlen inte kommer att an-
vändas fullt ut, så återgår återstående
belopp till aktieägarna, dvs 51 procent
går till livbolagets försäkringstagare.

Skadeutfallet väsentligt högre
Skälet till att premierna för sakförsäk-
ringarna och gruppförsäkringarna går
upp är att skadeutfallet blivit väsentligt
högre än under tidigare år. Som framgår

av Björn Björnssons svar tecknas dessa
försäkringar inte i sakförsäkringsbola-
get, varför premierna naturligtvis inte
kan föras över till detta bolag.

Börsuppgången har täckt förlusterna
Generellt i Sverige är det så att av 100
kronor som betalas in i premier till ett
sakförsäkringsbolag går ungefär 108
procent tillbaka till försäkringstagarna i
form av betalningar för skadeutfall.
Samtliga bolag har levt på att det förval-
tade kapitalet tack vare börsuppgången
givit ett sådant överskott att man kunnat
täcka de förluster som man har gjort i
den löpande rörelsen. 

Alla svenska sakförsäkringsbolag be-
finner sig i en liknande situation, varför
premiehöjningar tyvärr kommer att bli
nödvändiga i fler bolag än SalusAnsvar.

Anders Milton

VD Sveriges läkarförbund,
ordförande SalusAnsvar


