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Impilo investerer i Euro Accident
En investorgruppe under ledelse af det svenske investeringsselskab I mpilo AB skrev den 30 august 2019
under på en aftale med General Holdings Corp. om at købe Euro Accident Livförsäkring AB.
– Euro Accident har været på en fantastisk rejse sammen med National General Holdings siden 2013. Vi har haft
en enorm vækst i præmievolumen, antal kunder og medarbejdere. Desuden har vi etableret et forsikringsselskab i
Sverige, og vi er trådt ind på det danske marked, siger Thomas Petersson, VD for Euro Accident Livförsäkring AB.
Impilo er primært fokuseret på investeringer i nordiske virksomheder inden for farmeceutisk, medicinsk teknologi,
sundhedstjenester og andre sundhedsorienterede erhvervsområder. I den nuværende portefølje findes for
eksempel virksomheder som Humana, Immedica Pharma, Cavidi, Ferrosan Medical Devices og NutraQ.
– Med Impilo får vi en aktiv og fokuseret nordisk ejer, som kan bidrage til vores fortsatte vækst i Sverige og i Norden
med nyt perspektiv, ny viden og ny styrke. Vi deler også samme overbevisning om bidrage til en bedre verden, ved
at skabe forudsætninger for, at man kan leve et sundt og holdbart liv. Jeg ser frem imod vor fortsatte rejse sammen
med Impilo, siger Thomas Petersson.
Handelen er under forudsætning af den svenske Finansinspektionens godkendelse. Der forventes endelig
bekræftelse inden udgangen af 2019.
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Om Impilo
Impilo er et svensk investeringsselskab, som fokuserer på investeringer i nordiske virksomheder i sundheds- og
helbredssektoren med aktiviteter inden for farmaceutisk, medicinsk teknologi, sundhedstjenester,
omsorgstjenester og andre sundhedsrelaterede erhvervsområder. Impilo forvalter ca. 3,5 mia. kroner i kapital fra
førende nordiske og internationale investorer.

Euro Accident Liv, filial af Euro Accident Livförsäkringsbolag AB, Ørestads Boulevard 67 st. th., 2300 København S, Danmark
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Impilos målsætning er, at porteføljeselskaberne skal bidrage til udviklingen inden for deres respektive
forretningsområder, og således bidrage til samfundet på længere sigt. Læs gerne mere på impilo.se.
Om Euro Accident
Euro Accident er et svensk livsforsikringsselskab med SEK 1,4 mia. i præmievolumen, 300.000 forsikrede fordelt
på 35.000 virksomhedskunder og over 230 medarbejdere på kontorer i Göteborg, Malmø, Stockholm, Växjö og
Örnsköldsvik, samt en filial i København i Danmark.
Med visionen om en tryg og sund verden bidrager Euro Accidents forsikringer til, at nordiske firmaer har holdbare
medarbejdere som kan arbejde, leve et godt liv – og være sunde imens. Euro Accidents forsikringer distribueres af
forsikringsformidlere, mæglere og partnere til virksomheder og deres medarbejdere. Læs gerne mere på
euroaccident.dk og euroaccident.se
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