AKTUARFIRMAET LILLEVOLD & PARTNERS AS
Aktuar Pål Lillevold

Aktuar Johann Despriée

Lillevold & Partners overtar aktuartjenester fra Storebrand
Pensjonstjenester.
Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS og Storebrand Pensjonstjenester AS har
inngått avtale om:
 at Lillevold & Partners overtar Storebrand Pensjonstjenesters
forretningsområde Aktuartjenester overfor pensjonskasser
 samarbeid om betjening av felles kunder innenfor dette virksomhetsområdet
Avtalen vil ha flere positive effekter for begge de to selskapers kunder.
Virksomhetsoverdragelsen skjer med virkning fra 1. januar 2017. Som følge av
samarbeidsavtalen som er inngått, overføres da fire av Storebrand
Pensjonstjenesters aktuarer samt aktuartjenestene for Storebrand
Pensjonstjenesters pensjonskassekunder til Lillevold & Partners.
Storebrand Pensjonstjenester er et heleiet datterselskap av Storebrand-konsernet.
Bakgrunnen for at selskapet nå skiller ut sine aktuartjenester overfor
pensjonskasser, er at det heretter ønsker å ha mer fokus på sitt kjerneområde som
er administrative tjenester overfor denne kundegruppen.
Lillevold & Partners har i dag syv heltidsansatte aktuarer. De fire, nye aktuarene
som kommer fra Storebrand Pensjonstjenester, vil med sin erfaring og kompetanse
styrke selskapets faglige dybde og bredde. Med denne forsterkningen vil selskapet
være ett av Norges største, uavhengige aktuar- og konsulentmiljøer.
- Vi er stolte over at et så stort konsern som Storebrand ønsker å overføre disse
viktige tjenestene til oss. Det ser vi på som en stor tillitserklæring, sier partner Pål
Lillevold i Lillevold & Partners. - Samarbeidsavtalen med Storebrand
Pensjonstjenester innebærer en utvidelse av vår kundebase og en styrking av vår
konkurransemessige posisjon innenfor pensjonskassebetjening, fremholder han.
- Avtalen vil gi merverdi både for Lillevold & Partners' nåværende kunder og for de
nye kundene som vi overtar aktuartjenestene for. Det blir nå mer fokus på disse
spesifikke tjenestene. Kommunikasjonen med kundene blir bedre, og kundenes
involvering i aktuarspørsmål blir ytterligere styrket. Vi ser frem til å få samarbeide
med mange nye, spennende kunder fremover i tillegg til alle våre eksisterende,
understreker daglig leder Johann Despriée i Lillevold & Partners.
Lillevold & Partners kundeportefølje er i dag sammensatt av ca. 70 prosent
offentlige pensjonskasser og ca. 30 prosent private. Som følge av avtalen med
Storebrand Pensjonstjenester, vil kundesammensetningen bli mer balansert
gjennom en ca. 50/50-fordeling mellom offentlige og private pensjonskasser.
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