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 Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2015 
 

28. april 2015 

 
Monyx Financial Group AB indleder drøftelser med forsikringsmæglerkæden Hjerta om en styrkelse 
af det eksisterende samarbejde 
 
Som meddelt i selskabets årsrapport for regnskabsåret 2014 og ved selskabsmeddelelse nr. 2 af 10. marts 
2015 har koncernen igennem længere tid arbejdet på at styrke selskabets markedsposition og 
konkurrencekraft, herunder bl.a. via en styrkelse af relationen til forsikringsmæglerkæden Hjerta.   
 
Selskabets datterselskab Monyx Financial Group AB samarbejder i dag med et stort antal forsikringsmæglere 
i Sverige om distribution, hvoraf hovedparten er tilknyttet forsikringsmæglerkæden Hjerta. Derudover er Monyx 
Financial Group AB største aktionær (ejerandel 46 %) i Hjerta-kædens fælles it- og serviceselskab, Nordic 
Brokers Association AB, der er Hjerta organisationens serviceselskab og samtidig moderselskab for en række 
aktiviteter i Hjerta organisationen. 
 
Bestyrelsen i NewCap Holding A/S skal hermed meddele, at bestyrelsen og ledelsen i Monyx Financial Group 
AB har besluttet at indlede drøftelser med forsikringsmæglerkæden Hjerta om en styrkelse af det eksisterende 
samarbejde, herunder om muligheden for eventuelt at etablere et fællesejet selskab, med henblik på at samle 
Monyx Financial Group AB, forsikringsmæglere og aktiviteterne i Nordic Broker Association AB under én 
paraply.  
 
Drøftelserne med forsikringsmæglerorganisationen Hjerta er en fortsættelse af bestyrelsens strategi om at 
koncernen skal være en af de førende forvaltere af opsparing, og har til formål at styrke distributionskraften i 
koncernens svenske forretningsområder. Drøftelserne er desuden en udløber af, at 
forsikringsmæglermarkedet er under kraftig forandring, bl.a. som følge af det forventede provisionsforbud, 
konsolidering under større aktører, øget konkurrence og øgede krav til compliance, risikostyring m.v. 
 
Overvejelser og drøftelser er på nuværende tidspunkt på et indledende stadie, og der er derfor ikke grundlag 
for at foretage en konkret vurdering af de økonomiske konsekvenser af et eventuelt styrket samarbejde med 
forsikringsmæglerkæden Hjerta. 
 
Hvis dialogen med forsikringsmæglerkæden Hjerta resulterer i en aftale, vil NewCap Holding A/S udsende en 
selskabsmeddelelse umiddelbart derefter.  
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