
 

#10607875/1 1 (7) 

 

Forenklet melding av foretakssammenslutning 

jf. konkurranseloven § 18 første ledd og forskrift om melding av 

foretakssammenslutninger mv. § 3 

 

 

mellom 

Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS  

og 

IF Skadeforsikring NUF   

 

 

 

 

 

 

Oslo, 27. oktober 2022 

  

 

 
Inneholder forretningshemmeligheter  

jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 
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i noen mulig avgrensning av markedet etter Foretakssammenslutningen. Videre har partene 

ingen vertikalt forbundne markeder. 

(5) Vilkårene for forenklet melding er dermed oppfylt, jf. forskrift om melding av 

foretakssammenslutninger mv. § 3 nr.3, bokstav b og c.  

4. De involverte foretakenes struktur og virksomhetsområder 

4.1 Nordea Liv og Nordea 

4.1.1 Nordea Liv  

(6) Nordea Liv er 100 % eid av Nordea Life Holding AB. Hovedkontoret er lokalisert i Bergen, men 

selskapet er i tillegg representert med eget kontor i Oslo og via kontornettet til Nordea Bank. 

Utover dette distribueres Nordeas produkter via uavhengige meglere og på ulike digitale 

plattformer. Nordea Liv har om lag 200 fast ansatte.  

(7) Nordea Liv er et livsforsikringsselskap som tilbyr tjenestepensjon, livsforsikring og 

spareprodukter til både bedrifter og privatpersoner. Nordea Liv forvalter totalt om lag NOK 

183 milliarder.  

(8) Nordea Liv har følgende heleide datterselskaper:  

• Nordea Liv Eiendom AS. Nordea Liv Eiendom AS eier igjen en rekke eiendomsselskaper. 

En liste over Nordea Liv Eiendom AS’ datterselskaper er oppgitt i årsrapporten til 

Nordea Liv, se Vedlegg 1.  

• Nordea Aktuartjenester AS. På nåværende tidspunkt er det ingen virksomhet i 

selskapet. Selskapet har ikke hatt omsetning siden 2018. Nordea Aktuartjenester AS 

leverte tidligere lovpålagte aktuarberegninger til ytelsespensjonskunder.  

(9) Mer informasjon om Nordea Liv finnes på https://www.nordealiv.no/.  

4.1.2 Nordea 

(10) Nordea Life Holding AB er 100 % eid av Nordea Bank Abp («Nordea»). Nordea er et nordisk 

finanskonsern med hovedkontor i Helsinki i Finland. Nordea er notert på Nasdaq børsene i 

Helsinki, Stockholm og København under ticker NDA. Nordea-konsernet er etablert gjennom 

oppkjøp og fusjoner av flere norske, svenske, danske og finske banker fra 1997 til 2000. 

(11) Nordea har kunder i om lag 20 land, inkludert de fire nordiske markedene. Nordea er en 

fullservice finansinstitusjon som tilbyr en rekke finansielle tjenester, herunder 

banktjenester, investeringstjenester, kapitalmarkedstjenester, kapitalforvaltning, forsikring 

og leasing.  

(12) Nordea er strukturert i fem virksomhetsområder: (i) Personal Banking, (ii) Business Banking, 

(iii) Large Corporate & Institutions, (iv) Asset & Wealth Management, og (v) Group Business 

Support. Nordea Liv er strukturert under virksomhetsområde Asset & Wealth Management. 

(13) Nordea har ingen kontrollerende eiere.  

(14) Mer informasjon om Nordea finnes på www.nordea.com.  










