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Alm. Brand Liv og Pensions kommentarer til Finansti lsynets "Redegørelse 
om inspektion i Alm. Brand Liv og Pension" 

Finanstilsynet har i december måned 2011 gennemført en ordinær inspektion i Alm. Brand Liv 
og Pension. 
 
Efter inspektionen har Finanstilsynet udarbejdet en redegørelse, som er offentliggjort på 
almbrand.dk. 
 
Selskabet har med tilfredshed noteret sig, at inspektionen på forsikringsområdet ikke har givet 
anledning til bemærkninger. 
 
Ledelsen er til stadighed opmærksomme på, at selskabet fortsat har kundetilgang, men finder 
det ikke overraskende, at der i de seneste år under den finansielle krise har været en mindre 
kundetilgang end forventet. 
 
Selskabet har noteret sig Finanstilsynets sammenligning af selskabets finansafkast med 
andre selskabers finansafkast, men selskabet finder ikke opgørelsen retvisende. 
 
Under inspektionen og i den efterfølgende dialog mellem selskabet og Finanstilsynet har 
gennemskueligheden i den meget omfattende dokumentation på investeringsområdet været 
drøftet. Alm. Brand Liv og Pension har på den baggrund valgt at gennemføre en 
omstrukturering af dokumentationen og tilhørende rapportering for at sikre et bedre overblik 
over rammerne for investeringsaktiviteterne. Dermed forventes Finanstilsynets synspunkter 
på investeringsområdet imødekommet. 
 
Under inspektionen og i den efterfølgende dialog har selskabets materiale og dokumentation 
omkring individuel solvens ligeledes været drøftet. Materialet og dokumentationen omkring 
individuel solvens er derfor blevet tilpasset og efterfølgende behandlet på selskabets 
ordinære bestyrelsesmøde i februar 2012. Alm. Brand Liv og Pension noterer sig, at 
Finanstilsynet alene omtaler forholdet fra før inspektionen, og at Finanstilsynets synspunkter 
på dette område dermed allerede er imødekommet. 
 
Bestyrelsen i Alm. Brand Liv og Pension er i lighed med alle bestyrelser i Alm. Brand 
Koncernen opmærksomme på varetagelsen af det enkelte selskabs interesser. Bestyrelsen er 
ikke oplyst om, at Finanstilsynet har noget konkret grundlag for den anførte risikooplysning. 


