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Dobling i helseoperasjoner
OFFENTLIGE VENTETIDER ER HOVEDDRIVER

 �9 av 10 er kollektive for   sikringer ALLE FORNØYD: SAS-kaptein Terje Johansen (sittende) var så imponert over service og 
behandling at han ga sykepleier Nina Stange (t.h.) i Sparebank 1 20 røde roser etter operasjonen. Til 
venstre Knut Halvorsen i Sparebank 1 Forsikring og Erik Grefberg i Teres Medical Group. FoTo: FiNANSAviSEN

300 000 har helsekøforsikring

Stadig flere bedrifter forsikrer sine 
ansatte mot helsekø, og ved utgan-
gen av 2011 hadde 300 000 nord-
menn en eller annen form for forsik-
ring mot helsekø, viser tall fra FNO.

Og antallet har tatt av de siste 
årene. Fra 2010 til 2011 økte antal-
let med hele 28 prosent, og så sent 
som i 2005 var det bare 68.000 
som hadde en slik ordning.

– Det har i flere år vært klar 
vekst i behandlingsforsikring som 
et ansattegode i bedrifter. Det er 
blitt stadig mer vanlig å forsikre 
samtlige ansatte i bedriften, sier 

kommunikasjonsdirektør Leif Os-
land i Finansnæringens Fellesorga-
nisasjon (FNO).

1 av 2 vil ha helseforsikring
En fersk undersøkelse gjennomført 
av Storebrand viser at helseforsik-
ring er den forsikringen flest ønsker 
som frynsegode.

– Resultatene fra undersøkelsen 
harmonerer godt med den økte et-
terspørselen etter helseforsikring fra 

bedrifts-Norge, sier salgsdirektør i 
Storebrand Helseforsikring, Emma 
Mårtensson.

Mens rundt 280 000 nordmenn 
står i helsekø, merker Storebrand 
en stadig større pågang fra bedrif-
ter som vil tegne helseforsikring 
for sine ansatte.

– Flere storkunder har tegnet 
helseforsikring for sine ansatte hos 
oss i år enn i hele fjor, sier Mårtens-
son.

– Bedriftene tegner forsik-
ring for å redusere sykefra-
været, redusere ventetiden 
og for å ta vare på ansatte 
som blir syke, sier Leif 
Osland i FNO.

 Antall forsikrede Markedsandel
Codan Forsikring/vertikal Helseassistanse 39 543 17 %
Gjensidige Forsikring 39 100 17 %
if NUF 56 890 24 %
SpareBank 1 Skadeforsikring 33 370 14 %
Storebrand Helseforsikring 37 928 16 %
Tryg Forsikring 27 178 12 %
Totalt alle selskap 234 009 
Kilde: FNO

Markedsandeler og antall forsikrede - helseforsikring

Nextgentel skal 
være til salgs

Det var svenske Dagens Industri som 
i helgen viste til to anonyme kilder 
som begge hevder at TeliaSonera har 
gått ut med et såkalt «investment me-
morandum» til potensielle kjøpere.

Nextgentel har 228.000 bred-
båndskunder og en markedsandel 
på 11 prosent, men ligger langt etter 
Telenor. I årets første kvartal hadde 
selskapet en omsetning på 268 mil-
lioner svenske kroner og et EBITDA 
på 41 millioner svenske kroner.

Nextgentel ble kjøpt av Telia-
Sonera i 2006 for 1,9 milliarder 
norske kroner. Ifølge Dagens In-

dustri ventes en salgspris nå bare 
å komme opp i mellom 1 og 1,5 
milliarder svenske kroner.

Mer EQT?
Potensielle kjøpere skal ifølge Da-
gens Industri være svenske PE-sel-
skaper som Nordic Capital og EQT.

Rett før jul i fjor kjøpte EQT 
Ventelo, og fra før av eier de InFiber. 
Det kan altså være synergier å hente 
for EQT, som har varslet en tydelig 
vekststrategi for Ventelo.

Ikke overraskende vil ikke Telia-
Sonera kommentere informasjonen 
som Dagens Industri har fått presen-
tert.

BLIR SOLGT? Markedssjef Morten Ågnes i Nextgentel kan snart få nye eiere. 
TeliaSonera skal ønske å selge, ifølge svensk presse.  FOTO: NEXTGENTEL

SvEN ChR. STENvAAG
SvEN.STENvAAG@FINANSAvISEN.NO

TELEKOM: TeliaSonera skal være interessert i å selge 
den norske bredbåndsvirksomheten i Nextgentel. Men 
prisen kan bli halvert.

Aksjeeiere i Partners Group Listed Investments SICAV innkalles herved til  

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

som avholdes i nr.4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen den 5. juni 2012 kl. 14.00 
med følgende saker på dagsorden: 

1. Fremleggelse av styrets beretning og revisjonsberetningen

2. Godkjennelse av balanse per 31. desember 2011 samt resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 
den 31. desember 2011

3. Ansvarsfritak for styremedlemmene 

4. Valg eller gjenvalg av følgende styremedlemmer:

- Nikolaus Rummler styreformann
- Loris Di Vora nestformann
- Roland Roffler styremedlem

 og av PricewaterhouseCoopers S.à r.l. som revisor for perioden inntil neste ordinære generalforsamling

5. Disponering av inntekter

Sakene på dagsorden har ingen krav til et beslutningsdyktig antall og vedtakene vil bli fattet ved 
simpelt flertall av møtende aksjonærer eller deres representanter. Grunnlag for vedtaksfkertall er 
akjene som er i omløp på femte dag fremfor den ordinære generalforsamlingen (basisdag) ifølge 
artikkel 26 av loven fra den 17. desember 2010 om organismer for felles investeringer.

Aksjeeiere som har sine aksjer i en forvalterkonto i en bank anmodes om å instruere sine forvaltere 
om å sende en skriftlig bekreftelse over aksjeposter på forvalterkontoen til selskapet hvor det 
bekreftes at aksjene er sperret til etter generalforsamlingen. Selskapet må ha bekreftelsen over 
aksjepostene i forvalterkontoen i hende fem dager før generalforsamlingen.

Tilsvarende fullmaktstillatelser kan bli etterspurt fra hovedkontoret til Partners Group Listed Investments 
SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) på +352 / 44 903 – 4025 eller pr faks til +352 / 44 903 – 4506 -  
email directors-office@dz-privatbank.com.

Luxembourg, mai 2012
Styret
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