Lena Schelin: Vi har branschens högsta avkastning
När Änkan- och Pupillkassan nu har sammanställt sina siffror visar det sig att totalavkastningen för
2018 landade på 3,2 procent. Det är bäst i branschen.
I onsdags presenterade Svensk Försäkring sin kvartalsstatistik för försäkringsbranschen. Då låg SEB Trygg
Liv Gamla i topp på avkastningsligan med en avkastning på 3,0 procent följt av Skandia Liv Tradliv på 2,6
procent och som trea Allmänna Änke- och Pupillkassan: med en avkastning 2,5 procent.
När Änke- och Pupillkassan nu har reviderat sina siffror landar avkastningen på 3,2 procent. Det är förstås
långt ifrån 2017 års avkastning på 7,8 procent, men bäst i branschen ett turbulent år som 2018.
– Vi har sedan en tid minskat andelen aktier och ökat i alternativa investeringar, vilket också givit oss en
lägre risknivå. Det vi gjorde var att vi minskade andelen aktier, både svenska och globala, och ökade i
alternativa investeringar som onoterade bolag och infrastruktur. Det som är viktigt för oss är att vi har en
långsiktig strategi och att vi inte satsar på alltför komplicerade investeringsprodukter, säger Lena Schelin.
– Med tanke på att vi har en solvensgrad på nära 600 procent är andelen som vi måste ha placerat i
säkerställda obligationer relativt liten och det vi kan investera fritt är en stor del.
Hon uppger att det finns ett stort intresse i Änke- och Pupillkassans styrelse för bolagets placeringsstrategi.
– Jag tror vi har en styrelse som är ovanligt mycket hands-on och engagerade i kapitalförvaltningen.
Lena Schelin kommer senast i juli i år gå i pension efter nära 9 år som vd för bolaget.
– Under min tid har premieinkomsterna fyrfaldigats och vi har också digitaliserat bolaget. Vi har nyligen inlett
ett samarbete med Försäkringsfabriken som lanserat en digital brevlåda som heter Postnavet och så många
som 60 procent av våra privata premiebetalare har nu digitala fakturor.
Intresset för att teckna avtal med Änke- och Pupillkassan via deras webb har ökat.
– Tidigare såldes 85 procent av våra produkter via förmedlare men nu går 60-70 procent av försäljningen via
webben. Det är roligt att vi som har funnits sedan 1740 samtidigt är så pass moderna och digitala.
Änke- och Pupillkassan äger sin kontorsfastighet i gamla stan, en fastighet från 1800-talet.
– Här tänker vi som tidigare finansministern Gunnar Sträng, ska man bara äga en fastighet ska den vara i
sten och vara belägen i gamla stan, säger Lena Schelin.

