Gallagher utökar sin kapacitet i Skandinavien
genom förvärv av den svenska
försäkringsförmedlaren Nordic Försäkring
Pressmeddelande:
London, 05 September 2017: Arthur J. Gallagher har utökat sin närvaro och sin kapacitet i
Skandinavien genom att förvärva sakförsäkringsförmedlaren Nordic Försäkring &
Riskhantering AB (”Nordic”) i Göteborg, Sverige. Någon information om affärsvillkoren har
inte lämnats.
Skandinavien utgör ett kärnområde för Gallaghers strategiska utveckling, och den här
senaste affärsuppgörelsen bygger vidare på det mycket framgångsrika uppköpet 2013 av
den internationella marin- och energiförsäkringsmäklaren Bergvall Marine AS med säte i
Norge, och förra årets förvärv av Brim AB i Stockholm, en försäkringsförmedlare med
inriktning på handelskrediter, politisk risk samt byggsektorn.
Nordic, som grundades 1991 av fadern till de två nuvarande företagsledarna, breddar
Gallaghers befintliga utbud av specialistprodukter i Skandinavien, samtidigt som fler expertoch kompetensområden tillkommer, som t.ex., life science, och traditionell svensk
tillverkningsindustri. Nordic är också specialiserad på intressegrupper och arbetar med
branschorganisationer, yrkesgrupper samt industrisektorer för att skapa skräddarsydda
lösningar åt sina medlemmar och kunder.
Affärsuppgörelsen ökar Gallaghers närvaro i Sverige till att omfatta de två största städerna,
där Göteborg utgör ett viktigt handelsnav för tillverkning och industri. Uppgörelsen innefattar
även Nordics senaste förvärv av den lokala sakförsäkringsförmedlaren Göteborgs
Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Specialiserad på försäkringslösningar inom
entreprenad, professionsansvar och yrkestrafik.
Anders Mjaaland, ansvarig för Arthur J. Gallaghers verksamhet i Skandinavien, säger: ”Det
är fantastiskt att få hälsa Nordics team välkomna till Gallagher – ett team som våra
medarbetare inom Brim redan känner till väl genom sitt goda rykte yrkesskicklighet och
expertkunnande på den svenska marknaden. Uppbackade av Gallaghers globala styrka,
utgör våra sammantagna verksamheter i Sverige ett lockande förslag för de kunder som
söker en förstklassig försäkringsförmedlare med uppgift att ta fram skräddarsydda program
för försäkringslösningar och risk management. Vi ser fram emot att få arbeta ihop med
Jonas, Andreas och teamet, för att tillsammans utveckla affärsverksamheten i
Skandinavien.”

Jonas Bergfeldt, Nordics VD, kommenterar: ”Efter att ha byggt upp ett framgångsrikt,
familjeägt mäklarföretag under de senaste 25 åren sökte vi efter en global partner som
kunde hjälpa oss att ta verksamheten till nästa nivå, med våra kunders bästa för ögonen.
Gallagher delar vår entreprenörskultur, och visar ett starkt engagemang för den
skandinaviska marknaden. Den uppskattning Gallagher visar för vårt expertkunnande i
kombination med deras starka engagemang för att säkerställa att kunderna får behålla den
rätta blandningen av lokal service och samtidigt kunna dra nytta av Gallaghers globala
räckvidd och inflytande, gör dem till rätt partner för oss.”
Vyvienne Wade, VD för Arthur J. Gallaghers utrikesdivision, kommenterar förvärvet genom
att tillägga: ”Nordic utgör en värdefull möjlighet att utvidga vår verksamhet i Skandinavien,
vilket ligger i linje med vår tillväxtstrategi, som går ut på att investera i marknadsledande
företag som breddar våra specialistkompetenser och gör vår geografiska närvaro mer
utspridd. Nordics unika blandning av specialistinriktningar medför goda synergieffekter ihop
med Gallaghers Londonmarknad och internationella mäklarverksamheter, och vi är väldigt
glada att få hälsa teamet välkommet till vår växande Gallagher-familj.”
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Meddelande till utgivare:
Arthur J. Gallagher, varumärkesnamnet för den internationella mäklardivisionen Arthur J.
Gallagher & Co. utanför USA, har ungefär 6 850 anställda i Storbritannien, Australien,
Kanada, Karibien, Chile, Colombia, Nya Zeeland, Norge, Peru, Singapore och Sverige.
Moderbolaget Arthur J. Gallagher & Co (NYSE: AJG), är ett internationellt företag med
huvudkontor i Itasca (Illinois), som tillhandahåller tjänster inom försäkringsförmedling och
risk management, och bedriver verksamhet i 34 länder, samt tillhandahåller kundservice i
mer än 150 länder över hela världen genom ett nätverk av mäklare och konsulter.

