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Gjensidige Forsikrings køb af Byggeriets
forsikringsservice a/s fra Dansk Byggeri er
gennemført
Gjensidige Forsikring har i dag gennemført
opkøbet af Byggeriets forsikringsservice
a/s med endelig virkning. I forlængelse af
salget har Gjensidige og Dansk Byggeri
indgået et langsigtet strategisk samarbejde.
Udstrakt samarbejde – fortsat salg af
forsikringer til Byggeriets medlemmer
”Via vores samarbejde med Gjensidige kan vi
fortsat tilbyde vores medlemmer helt unikke
forsikringsløsninger, hvilket er et af de meget
vigtige elementer i aftalen. Vi er derfor glade for,
at samarbejdet har et langsigtet strategisk
perspektiv,” siger adm. direktør Lars StorrHansen.
Udviklingsmuligheder og vækst i et nyt
marked
”Partnerskabet med Dansk Byggeri er ikke bare
en forsættelse af en eksisterende forretning. Det
er en vigtig strategisk samarbejdspartner, der vil

give os en hel række muligheder indenfor bygge,
anlæg og industri. Desuden ser vi et stort
potentiale i at kunne tilbyde medlemmerne
private forsikringer,” siger Kim Rud-Petersen,
koncerndirektør, Nordic Gjensidige Forsikring.
”Vi
fortsætter
naturligvis
med
mærket
”Byggeriets
Forsikringsservice”,
som
er
anerkendt i branchen. Brandet står for kvalitet
og soliditet, og det ønsker vi naturligvis at
bevare og udvikle,” fortsætter Kim RudPetersen.
Info:
Dansk
Byggeri
er
en
erhvervsog
arbejdsgiverorganisation for 6.000 virksomheder
inden for byggeri, anlæg og industri.
Gjensidige
Forsikring
er
Norges
største
skadesforsikringsselskab og det femte største i
Danmark.

Yderligere information
Dansk Byggeri:
Adm. direktør Lars Storr-Hansen mobil +45 41 19 33 04
Gjensidige Forsikring:
Koncerndirektør, Nordic Kim Rud-Petersen mobil + 45 22 10 33 31
Kommunikationschef Trine Andrup mobil +45 27 52 51 06

Gjensidige er forsikringsselskabet for kunder, der ønsker klar besked om forsikring. Gjensidige i Danmark er en filial af
Gjensidige Forsikring ASA – Norges største og blandt de fire store skadeforsikringsselskaber i Skandinavien. Gjensidige
rådgiver og forsikrer privatkunder, erhvervskunder, landbrugskunder og offentlige kunder. Koncernen beskæftiger ca. 4.000
medarbejdere, hvoraf ca. 500 arbejder i Danmark.
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