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Kunderne øger aktiemajoriteten i Velliv 

Velliv Foreningen øger sin ejerandel af Velliv fra 70 pct. til nu ca. 81 pct. Desuden er det aftalt, at Velliv i de kommende 
år tilbagekøber den resterende aktiepost på 19 pct., der ejes af Nordea koncernen. Når denne proces er afsluttet, er 
Velliv 100 pct. kundeejet.  

”En ejerandel på ca. 81 pct. af aktierne betyder, at en endnu større andel af overskuddet i Velliv går tilbage til Velliv 
Foreningen og dermed kunderne. Dermed er der mulighed for bonusudbetaling til medlemmerne, der alle er kunder 
i Velliv. Det styrker vores unikke forretningsmodel med tre kilder til afkast, og dermed lægger vi yderligere afstand til 
alle andre i markedet”, siger Steen Michael Erichsen. 

Personlig rådgivning er en mærkesag 

Som kundeejet selskab er kundefokus en høj prioritet i Velliv.  

”Personlig rådgivning har altid været en mærkesag for os, og det bliver endnu mere tydeligt i de kommende år. 
Igennem ansættelsen af flere nye kollegaer har vi således øget vores kapacitet betragtelig til rådgivning af virksom-
heder, deres medarbejdere og private kunder over det seneste halve år”, siger Steen Michael Erichsen og fortsætter: 

 ”I de kommende år vil vi herudover udvikle nye innovative løsninger. Hensynet til næste generation igennem vores 
ansvarlige investeringspolitik står også højt på dagsordenen”. 

Også bonus til kunderne i år 

Velliv Foreningen har i dag også besluttet at udbetale bonus til deres medlemmer for 2019, der alle er kunder i Velliv.  
Det sker efter et meget vanskeligt investeringsmarked i 2018. Bonus er fastsat til 0,14 pct. før skat, svarende til 1.450 
kr. for hver mio. kr. opsparet i Velliv pr. 31.12.2018.  Sammen med Velliv Foreningens bonus fra 2018 har Vellivs 
kunder fået en samlet bonus på 4.130 kr. for hver mio. kr., de har sparet op. Bonus indsættes på kundernes Nem-
Konto i maj 2019. Se mere om bonus her. 

  

Pressemeddelelse 
28. marts 2019 

https://www.vellivforeningen.dk/nyheder/godt-resultat-i-velliv-foreningen-1/
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Fakta om Velliv 

• Kundeejet pensionsselskab. Alle 344.000 kunder er medejere igennem Velliv Foreningen. 

• Danmarks 3. største kommercielle pensionsselskab. 

• Afdelinger i hele Danmark med over 500 dedikerede medarbejdere. 

• Stigning i indbetalingerne på 63% over de seneste fem år til nu 20,1 mia. kr. 

• Unikt værditilbud baseret på 3 kilder til afkast med 

• Afkast i toppen af markedet på både kort og lang sigt 

• DinKapital, der sikrer en stabil rente 

• Bonus fra Velliv Foreningen 

 

Fakta om Velliv Foreningen 

• Velliv Foreningen har 344.000 medlemmer, som alle er kunder i Velliv. 

• Velliv Foreningen ønsker at sikre en stærk demokratisk basis gennem engagement og valgdeltagelse 

   blandt medlemmerne, medlemsbonus og andre medlemsfordele. 

• Foreningen arbejder også for at fremme danskernes mentale sundhed gennem almennyttige uddelinger. 

• Velliv Foreningen blev majoritetsaktionær i Velliv i maj 2018, hvor foreningen opnåede en ejerandel på 70 

   pct. Foreningen ejer nu 81 pct. af Velliv. 

 

 

For yderligere information kontakt venligst: 

Seniorøkonom Søren Dijohn, mobil 61 22 29 98 

Kommunikationschef Jens Christian Nielsen, mobil 25 55 63 96 


