Sedgwick förvärvar Nordic Loss Adjusting
STOCKHOLM, 6 augusti 2019 - Sedgwick, en ledande global leverantör av teknikdrivna och integrerade
affärslösningar, har förvärvat Nordic Loss Adjusting AB för att stärka sin närvaro i Norden.
Nordic Loss Adjusting är en oberoende leverantör av skadereglering, skadebesiktning och
skadeadministrationstjänster i Norden. Kunderna är försäkringsgivare och captives på lokala nordiska
och internationella marknader. NLA handlägger skador inom, egendom-, ansvar-, motor-, olycksfall- och
personskador samt handlägger även ärenden inom privat sjukvårdsförsäkring. NLA grundades 2010 och
har kontor i Stockholm, Göteborg och Oslo.
Sedgwick och NLA kompletterar varandra mycket väl vad gäller resurser och geografisk täckning för att
serva våra kunder i regionen. Genom förvärvet av NLA görs det möjligt för Sedgwick att utöka utbudet
av tjänster på den nordiska marknaden och etablera en plattform för fortsatt tillväxt i Europa och runt
om i världen.
"NLAs starka närvaro i Sverige och Norge positionerar oss väl för att utöka Sedgwicks marknadsandel i
Norden," säger Ian V. Muress, Sedgwicks Internationell CEO. ”Deras företagsledning och begåvade
kollegor är högt uppskattade i branschen och har långvariga arbetsrelationer med Sedgwicks
existerande ledning i regionen. Våra organisationskulturer är väl anpassade efter potentiella strategiska
anställningar, särskilt i Norge. Vi ser fram emot att utöka vår TPA-kapacitet ytterligare på denna
marknad. ”
Anders Dahlström, medgrundare av NLA och VD för Sverige, säger: ”Sedan starten har NLA fokuserat på
att bygga ett stort nätverk av partners i hela Norden för att leverera specialkompetens och tillgodose
kundens behov närhelst en skada inträffar. NLA och Sedgwick delar starka värden som främjar
enastående kundvård och kvalitetskrav. Att samarbeta med Sedgwick kommer att locka värdefulla nya
affärer, kunder och partners för oss i denna region.”
Dan Sivertsen, NLA:s VD för Norge, tillägger: "Denna affär är en unik möjlighet för oss att utöka vårt
utbud av tjänster på den norska marknaden. Det kommer också att göra det möjligt för oss att bättre
serva våra försäkringskunder, som i allt högre grad kräver ett större utbud av specialiserad expertis.
Tillsammans med Sedgwick kommer vi att ge kunderna ett ännu större värde.
Muress tillägger, “den ihopslagna verksamheten i Sverige kommer ledas av Anders Dahlström, CEO
Sweden och Claes Frick, Deputy CEO Sweden. Den ihopslagna verksamheten i Norge kommer ledas av

Dan Sivertsen, CEO Norway och Philip Hayes, COO Norway. Christian Leif Hansen kommer leda de nya
verksamheterna som CEO Nordic.”
###
About Sedgwick
Sedgwick is a leading global provider of technology-enabled risk, benefits and integrated business
solutions. We provide a broad range of resources tailored to our clients’ specific needs in casualty,
property, marine, benefits and other lines. At Sedgwick, caring counts®; through the dedication and expertise of more than 21,000 colleagues across 65 countries, the company takes care of people and
organizations by mitigating and reducing risks and losses, promoting health and productivity, protecting
brand reputations, and containing costs that can impact the bottom line. Sedgwick’s majority shareholder
is The Carlyle Group; Stone Point Capital LLC, La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) and
other management investors are minority shareholders. For more, see www.sedgwick.com.
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