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Forbehold
Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser og oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed.
Udsagn om Tryg’s fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er
med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kendetegnet ved ord som “har som målsætning”, “mener”,
“forventet”, “har til hensigt”, “agter”, “planlægger”, “søger”, “vil”, “kan”, “forudser”, “fortsætter” eller lignende udtryk.
En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn I
præsentationen, herunder, men ikke begrænset til, de økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de
finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen
eller retspraksis samt genforsikring.

Læs kapitlet Risikostyring i årsrapporten eller på tryg.com/dk for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke
koncernens resultater eller forsikringsbranchen.
Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at
være forkert, kan Tryg’s faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat,
vurderet, skønnet eller forventet i præsentationen.
Tryg er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater,
medmindre dette følger af lovgivningens krav herom.
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Kort om Tryg
•

Tryg går tilbage til det 18. århundrede

•

Børsnoteret på NASDAQ København siden 2005

•

Stærkt brand specielt i Danmark

•

Skadeforsikringsselskab i Danmark, Norge og Sverige

•

Ca. 80 % udgør privat- og erhvervskunder

Bruttopræmieindtægt opdelt efter produkter 2017

Norge
Markedsposition: #3
Markedsandel: 13,3 %
CR i Q2 2018: 82,8

Procent

Fastholdelsesprocent - Privat
Geografisk fordeling af Tryg

Sverige
Markedsposition: #5
Markedsandel: 3,1 %
CR i Q2 2018: 98,3

Procent

Fastholdelsesprocent - Erhverv

Danmark
Markedsposition: #1
Markedsandel: 17,9%
CR i Q2 2018: 77,2
Forretningsplit 2017

Procent

3

Mål 2018-2020: Et stærkere Tryg i fremtiden

Tryg 2018 - 2020
Indtjening
Forsikringsteknisk resultat

Indtjening

Tryg 2015 - 2017

Omkostningsprocent

~14

Combined ratio

≤ 86

Egenkapitalforrentning efter skat

≥ 21%

Kunder

Tryg 2010 - 2014

TNPS*
Antal produkter pr. kunde

* Mål for kundetilfredshed

Kunder
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3,3 mia. DKK

70
10 %

Strategiske initiativer: 2018-2020
1

2

Digitalisering af kunderejsen

Excellent skadesstyring

KPI: 50% alle skader skal foretages online

KPI: Reducere skadeomkostninger med 600 mio. DKK
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KPI: 70 % kundehenvendelser sker via selvbetjening
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Produkt og service innovation

Effektivisering af distribution

KPI: målsætning om 1 mia. DKK i 2020+

KPI: Målsætning om at bidrage med 150 mio. DKK.

Investering i IT
Investering 500 mio. DKK på IT-området 2018 – 2020: Infrastruktur, digitalisering & data analytics
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Effektivitet og indtjening skaber værdi for aktionærer (2017)
Omkostningsprocent

~ 23
gennemsnit

Egenkapitalforrentning
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Combined ratio

~ 91
gennemsnit

~ 16
gennemsnit

Motor – profitabelt, men meget at tage højde for
Bilforsikring - ulykker

Avanceret teknologi i bilens forlygter

Månedlig gennemsnit baseret på 1. halvår 2018
Afblænding tilpasset fjernlys
Et reguleringssystem til bilens forlygter, der
automatisk justerer bilens fjernlys således,
at føreren opnår det bedst mulige udsyn
uden at blænde modkørende bilister.
Blændingsfri fjernlys og pixellys
Kameradrevet og dynamisk lysstyringssystem, der registrerer bilister og
skærmer dem fra fjernlysmønsteret for at beskytte modkørende bedst muligt
fra at blive blændet samtidig med at føreren af bilen altid har den bedst
mulige synsvidde

Kilde: Forsikring & Pension

Intelligent Light System
Forskellig belysning, der er egnet til typisk kørsel eller vejrforhold

Motor, kaskoforsikring

Forlygter, prisstigning % fra 2015-2018

MERCEDES-BENZ CLA

201%

170%

7.100
DKK
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6.660
DKK

2.442
DKK

2.360
DKK
2015

VW PASSAT

2018

2015

2018

Nytænkning inden for Motor: Tryg Drive
Markant stigning bilforsikringer (alder 18-29)

• Tryg drive vil fremover tilbydes til kunder i alle
70%

aldersgrupper

• Op til 30% rabat på forsikring
• Tendens til lavere skadesprocent
• Salg af bilforsikringer til unge (18-29 år) er steget med
70% siden lancering af Tryg drive sidste sommer

Tryg Drive!

Et godt tilbud til dem der kører bedre end andre

Spar op til 30% på din bilforsikring
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Nytænkning skræddersyet til unge: Undo
Opdeling af Undo-ejerskab

• 100% digitalt forsikringsselskab
• Skræddersyet til unge
• App’en indeholder den seneste teknologi og
simpel at anvende

8

Forsikring på 3 minutter

100% fleksibel dækning

Skade håndteres på 9 minutter

6 spørgsmål – vurdering af
risiko baseret på kunstig
intelligens

Skræddersyet forsikring til unge

Fra anmeldelse af skade til
udbetaling (indbygget i app)

Digitalisering og forbedret kundeoplevelse
Automatisering…

• Tryg gennemførte i 2017 første

helautomatiserede skadebehandling på få
sekunder

• Stigning i antal skader anmeldt online og
logins på ‘min side’

3 sek.

håndteringstid

Status STP juni 2018

Rejseforsikring

20%

…og innovativt arbejdsmiljø

Antal logins på ‘min side’ DK
50% stigning i antal
logins 1. halvår 18 vs.
1. halvår 17

2017
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8. marts 2017

2018

Dyreforskring

25%

En attraktiv udbytteaktie
Trygs udbyttepolitik

Kontant udbytte og aktietilbagekøb siden 2012
DKK

• Tilstræber at udbetale 60–90 % af årets overskud
• Tilstræber et nominelt stabilt stigende udbytte
• Ambitiøst mål på 21 % egenkapitalforrentning efter
skat kræver disciplin på kapitalsiden

• Tilpasning af kapitalen vil ske via aktietilbagekøb
eller ekstraordinært udbytte
Aktiekursudvikling siden børsnotering
DKK
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Tryg equity
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Euro insurance index

Afkast på Tryg-aktien i 2018

TryghedsGruppen og medlemsbonus
Danmarks største familie

Bonus har en positiv effekt på fastholdelsesprocent

TryghedsGruppen
ejer 60 % af Tryg

Goodwill

Overskud

Præmier

Bonus +
demokratisk
indflydelse

‘Jeg forventer at være kunde hos Tryg næste år’
Jeg har hørt om Trygs kundebonus

93%

Jeg har ikke hørt om Trygs kundebonus

81%

Tryghed
i DK
Demokratisk
indflydelse

TryghedsGruppens medlemmerTrygs danske kunder

> 400 mio. DKK
til privatkunder

Hver 5. dansker modtager bonus!
8 % i 2018
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> 200 mio. DKK
til erhvervskunder

> 95 mio. DKK
til industrikunder

Hvorfor investere i Tryg?
Resultat før skat pr. division (2017 data)

Solvensudvikling
*
*

*

* Justeret for opkøb af Alka

Geografisk fordeling af Tryg

Tryg er en udbytteaktie
DKK

Procent

Samlet afkast (udbytte og aktietilbagekøb / markedsværdi)
ved årets udløb
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Spørgsmål?
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