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PRESSMEDDELANDE 
 
Standard & Poor’s höjer Moderna Försäkringar Sak:s rating till A  
 
Standard & Poor’s meddelade idag att Moderna Försäkringar Sak AB:s rating uppgraderas från 
BBB till A-, outlook stable. 
 
TrygVestas starka ekonomi och långsiktiga plan att vara en ledande nordisk sakförsäkringsaktör 
tillsammans med Moderna Försäkringars goda resultat och ambitioner, vidimeras av Standard & 
Poor’s genom en uppgradering av bolagets rating. Standard & Poor’s uttrycker i sin motivering att 
köpet av Moderna Försäkringar Sak kommer att stärka TrygVestas närvaro och position i Sverige. 
Förutom ett uttalat ägarstöd understryks också bolagets egen starka kapitalisering och över tid goda 
intjäning. 
 
Beslutet är ett kvitto på att TrygVesta och Moderna Försäkringar tillsammans är ett framgångsrikt 
koncept. Det är också glädjande att se att vi redan nu kan skörda frukten av TrygVestas köp av 
Moderna Försäkringar Sak AB”, säger Lars Nordstrand, VD, Moderna Försäkringar. 
 
Uppgraderingen av ratingen innebär att Moderna Försäkringar nu är en stark utmanare till alla de 
traditionella aktörerna på den svenska företags- och industriförsäkringsmarknaden  
 
”Att bolagets rating justeras så här snabbt är mycket positivt med anledning av vår kommande 
satsning inom Industri och Företag. Med en A-rating kan vi leverera ett konkurrenskraftigt komplett 
skydd till både stora och små företag inom och utanför Sverige”, förklarar Ulf-Lennart Gertz 
Johansson, Affärsområdeschef Industri, Moderna Försäkringar. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Lars Nordstrand 
VD,  Moderna Försäkringar  
Telefon: 08-56 200 671 
Mobil: 070-496 25 57 
E-post: lars.nordstrand@modernaforsakringar.se  
 
Ulf-Lennart Gertz Johansson 
Affärsområdeschef Industri, , Moderna Försäkringar  
Mobil: 073-707 32 14,  
E-post: ulf.gertz.johansson@modernaforsakringar.se  
 

Moderna Försäkringar är en dynamisk försäkringskoncern som kombinerar erfarenhet och nytänkande 
för att erbjuda konkurrenskraftiga sakförsäkringslösningar inom utvalda marknadssegment. Med 
professionalism och engagemang utmanar Moderna Försäkringar branschen och leder utvecklingen 
framåt. I koncernen ingår även Atlantica, Netviq och Bilsport & MC. Moderna Försäkringar ingår i den 
danska försäkringskoncernen TrygVesta sedan den 2 april 2009. 
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