TryghedsGruppens historie
Nedenfor gives en kort gennemgang af TryghedsGruppens selskabsstruktur og udvikling frem mod i dag, hvor selskabet rummer to medlemsgrupper bestående af henholdsvis de danske kunder i Tryg Forsikring og Nordea Liv & Pension.
Tryg Forsikring har sin oprindelse helt tilbage til Københavns Brand i 1728, mens den nuværende selskabskonstruktion har sine rødder i 1970’erne, hvor en række forsikringsselskaber
fusionerede til henholdsvis et skades- og et livsforsikringsselskab, der sammen brugte navnet
Tryg Forsikring.
Nordea Liv & Pension hed tidligere Tryg Liv og var ejet af Tryg-koncernen. Derfor har Nordea
Liv & Pensions forsikringstagere samme rettigheder i TryghedsGruppen som Trygs forsikringstagere.
I det følgende gives et overblik over en række nedslagspunkter i de senere års udviklingen af
selskabsstrukturen.

1973
1976
1991

• Etablering af Tryg Forsikring gensidigt livsforsikringsselskab

• Etablering af Tryg Forsikring gensidige skadesforsikringsselskab

• Omdannelse fra gensidige selskaber til aktieselskaber
• Børsnotering af Tryg i forbindelse med fusion med Baltica

1995 • Fusion af de to ejerselskaber til ét selskab
1998
1999
2000
2002
2004
2005

• Igangsættelse af de almennyttige aktiviteter

• Fusion med Unibank

• Fusion med Nordea

• Tilbagekøb af Tryg skade fra Nordea og Tryg Forsikring ophører med at være en del af en børsnoteret koncern

• TrygFonden anvendes som binavn for almennyttige aktiviteter

• Børsnotering af Tryg igen

I 1991 bliver Tryg Forsikring, gensidigt skadesforsikringsselskab og Tryg Forsikring, gensidigt
livsforsikringsselskab omdannet til to aktieselskaber.
I 1995 fusioneres de to ejerselskaber til Tryg smba. I forbindelse med fusion med Baltica
børsnoteres Tryg og navnet ændres til Tryg-Baltica smba. Formålet med fusionen er at skabe
stordriftsfordele og stille forsikringsvirksomheden bedre i konkurrencen.
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I 1998 beslutter repræsentantskabet at igangsætte almennyttige aktiviteter med finansiering
fra en mindre del af udbyttet fra forsikringsvirksomheden. Det er starten på de aktiviteter, der
i dag varetages af TrygFonden.
For at skabe yderligere kommercielle fordele fusioneres Tryg–Baltica koncernen i 1999 med
Unidanmark koncernen.
Som en del af konsolideringen af den finansielle sektor fusioneres Unidanmark A/S i 2000 med
Nordic Baltic Holding AB. Selskabet ændrer navn til Nordea. Efter fusionen ejer Tryg-Baltica
smba ca. 6 procent af Nordea-koncernen.
I 2001 ændrer Tryg-Baltica navn til Tryg i Danmark smba, og i 2002 erhverver Tryg i Danmark skadesforsikringsselskabet TrygVesta A/S fra Nordea. Livsforsikringsdelen forbliver i Nordea og er nu en del af Nordea Liv & Pension. Der skete ingen ændringer i medlemmernes rettigheder i forbindelse med tilbagekøbet.
I 2004 vedtager repræsentantskabet at anvende binavnet TrygFonden for den del af Tryg i
Danmarks virksomhed, der varetager almennyttige formål.
I 2005 bliver TrygVesta børsnoteret igen, og Tryg i Danmark afhænder 40 procent af aktierne.
Det besluttes samtidig, at Tryg i Danmark også skal foretage direkte investeringer i andre virksomheder.
Selskabsstrukturen efter børsnotering af Tryg i 2005

Tryg i Danmark smba
(60 pct.)

Øvrige aktionærer
(40 pct.)

TrygVesta A/S

Tryg Forsikring A/S

Tryg i Danmark skifter i 2008 navn til det nuværende TryghedsGruppen, og TrygVesta skifter i
2010 navn til det nuværende Tryg. TryghedsGruppen forvalter i dag også selskabets formue
på 33 mia. kroner (ultimo 2013), der bl.a. stammer fra udbytte på forsikringsvirksomheden
gennem selskabets mangeårige historie.
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