Nyckeltal och placering

- Traditionell tjänstepensionsförsäkring för
ITP och ITPK*
* Traditionell försäkring upphandlad 2018

SEB Pension och Försäkring AB
Traditionell tjänstepensionsförsäkring är en långsiktig, stabil och enkel sparform för tjänstepensionssparande.
Sparformen passar bra om du vill ha möjlighet till god avkastning, slippa ta beslut om placeringar och ha en
garanti i grunden.

Garanti

KOVÅ-grad

I försäkringen finns ett garanterat försäkringsbelopp som
betalas ut enligt försäkringsavtalet. Garantin innebär att
det totala försäkringsbeloppet är garanterat till att vara
88 procent av inbetalda premier och inflyttat kapital. För
försäkrad äldre än 51 år är det 80 procent av inflyttat
kapitalet som är garanterat. Utöver det finns en garanterad
ränta som för närvarande är 1,25 procent.

2020-08-31: 106,2 %
KOVÅ-graden anger relationen mellan tillgångarnas
marknadsvärde och de totala försäkringskapitalen inklusive
fördelad villkorad återbäring.

Solvenskvot
2019-12-31: 2,20

Återbäringsränta

Solvenskvoten visar den finansiella styrkan hos ett
försäkringsbolag och en solvenskvot över 1,0 behövs för
att uppfylla de krav EU ställer på försäkringsföretagen i
medlemsländerna.

2020-08-31: 2,5 %*
Genomsnitt 2015 - 2019: 5,8 %*
Genomsnitt 2010 - 2019: 6,2 %*
* Före avgifter och skatter.

Försäkringsgivare

Avkastning

SEB Pension och Försäkring AB
106 40 Stockholm
Organisationsnr: 516401-8243

2020-01-01 tom 2020-08-31: 0,5 %
2019: 10,1 %
Genomsnitt 2015 - 2019: 5,4 %
Genomsnitt 2010 - 2019: 6,3 %
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Globala aktier

Alternativa
investeringar *)

Räntebärande

Fastigheter

Likvida krediter
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11%

*) inkl bl a private equity, infrastruktur
och hedgefonder

Kommentar kvartal 2 2020:
Under det första halvåret har den traditionella portföljen för tjänstepension haft en negativ totalavkastning med en
nedgång om -1,9 procent. Aktier har återhämtat sig mycket starkt under det andra kvartalet efter stor volatilitet och
kraftiga nedgångar i det första kvartalet. Totalt sett har den globala aktiemarknaden gått ner närmare -6 procent
per den sista juni. I portföljen har aktienedgången vägts upp av diversifiering och riskspridning i andra tillgångsslag
samt genom olika skyddsstrategier. Förvaltarna följer marknadsutvecklingen löpande och agerar både för att skydda
portföljen, men söker även investeringar som kan utvecklas väl i en föränderlig miljö med generellt lägre tillväxt.
Under kvartalet har flera nya investeringar gjorts inom private equity, varav en är fokuserad på att investera i svenska
medelstora bolag som drabbats av negativa effekter i samband med covid-19. Underliggande affär är stark, men
där finns ett behov av överbryggande och ansvarstagande riskkapital i och med pandemin. Hållbarhetsvinkeln är
betydande; jobb- och företagsskyddande investering, bidragande till att minska pandemins långsiktigt negativa effekter
på sysselsättning och samhället i stort.
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