Sedgwick kjøper Nordic Loss Adjusting
OSLO/ASKER 6. august 2019 – Sedgwick, en ledende global leverandør av høyteknologiske risiko- og
integrerte forretningsløsninger, har kjøpt Nordic Loss Adjusting AB med tilhørende selskaper for å styrke
og utvide virksomheten i Norden.
Nordic Loss Adjusting er en uavhengig leverandør av skadebehandlings-, takserings- og tredjeparts
administrasjonstjenester i Norden. Selskapets kunder er forsikringsgivere og egenforsikringsselskaper på
både det lokale nordiske markedet samt internasjonalt. NLA behandler eiendoms-, ansvar-, motor-,
personskade- og sykeforsikringskrav innen så vel forbruker som bedriftsmarkedet. Selskapet, som ble
stiftet i 2010, har kontorer i Göteborg, Stockholm og Oslo (Asker).
Sedgwick og NLA utfyller hverandre meget godt både med hensyn til geografisk virkeområde og vår
tilnærming til sterkt fokus på gode kundeopplevelser og service. Ved å bringe NLAs virksomhet inn under
Sedgwick-paraplyen kan selskapet utvide tjenesteleveransen på det nordiske markedet og etablere en
plattform for fortsatt vekst i Europa og verden ellers.
«NLAs sterke fotfeste i Sverige og Norge gir oss et godt utgangspunkt for å utvide Sedgwicks
markedsandel i Norden», påpeker Ian V. Muress, Sedgwick CEO of international operations. «Deres
ledergruppe og dyktige medarbeidere nyter høy anseelse i bransjen og har dessuten langvarige
relasjoner til ledende personer i Sedgwick. Bedriftskulturen er samsvarende i begge selskaper, og er
således godt tilrettelagt for strategiske ansettelser, særlig i Norge. Vi ser frem til å kunne tilby enda flere
TPA- og skadebehandlingstjenester i det Nordiske markedet.»
Anders Dahlström, medstifter av NLA og CEO for Sverige, sier: «I NLA har vi helt fra starten fokusert på å
bygge et omfattende nettverk av partnere i Norden som kan stille med spisskompetanse og innfri
kundenes behov ved tap eller skade. NLA og Sedgwick stiller begge svært høye krav til kvaliteten på sin
kunde- og skadebehandling. Sammenslåingen med Sedgwick åpner nye og attraktive salgs- og
samarbeidsmuligheter for oss i denne regionen.»
Dan Sivertsen, NLAs CEO for Norge, legger til: «Dette gir oss en unik anledning til å skalere og utvide vårt
sortiment av tjenester på det norske markedet. I tillegg kan vi yte enda bedre service til våre
forsikringskunder, hvor kravet til spisskompetanse utvides til stadig flere områder. Sammen med
Sedgwick kan vi tilby kundene enda større verdier.»

Muress tilføyer “den nye forente Sedgwick organisasjonen i Sverige vil bli ledet av Anders Dahlström,
CEO Sweden og Claes Frick, Deputy CEO Sweden. Sedgwick Norge vil bli ledet av Dan Sivertsen, CEO
Norway, og Philip Hayes, COO Norway. Christian Leif Hansen (Sedgwick Danmark) vil lede de
sammenslåtte teamene i sin rolle som CEO Nordics.
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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