Pressemeddelelse:
Frida Forsikring Agentur (Frida) der distribuerer byggeskade- og ejerskifteforsikringer i Danmark etablerer
eget nyt forsikringsselskab Domus Forsikring (Domus) samtidig med, at VIA equity indtræder i ejerkredsen.
VIA equity, som har ATP og PFA som investorer, indtræder i ejerkredsen bag Domus og Frida med en 40%
minoritetsandel. Samtidig med VIA equity’s investering tilføres Frida´s bestyrelse stærke kompetencer idet
Kim Bruhn-Petersen, tidligere Topdanmark, er indtrådt som bestyrelsesformand. Derudover indtræder
Jakob Rybak-Andersen, VIA equity, i bestyrelsen.
Ydermere fortsætter Domus, sammen med Frida, det mangeårige samarbejde med genforsikringsselskabet
Swiss Re, som er et af de førende genforsikringsselskaber i verden.
Ledelsen af Frida blev også væsentligt styrket for nylig da Brian Malmros, tidligere Topdanmark, tiltrådte
som CEO, og ledelsesteamet består fremover af CUO Troels Risom, CFO Peter Egede Nielsen, underdirektør
Jesper Schmidt, chef for byggeskadeafdelingen Thomas Møller, skadechef Jesper Stendal og teknisk chef
Steen Andersen.
Frida har siden 2011 udviklet sig til den førende aktør inden for ejerskifte- og byggeskadeforsikring og ved
etableringen af Domus sikrer Frida værdikæden og eliminerer en række eksterne risikofaktorer. De to
produkter er både teknisk og juridisk komplicerede og har lang løbetid, hvorfor skadebehandlingen kræver
stor faglig indsigt i kombination med en proaktiv skadebehandling. Fridas hovedfokus er at maksimere
partner- og kundetilfredshed ved at satse på god og effektiv skadebehandling til et konkurrencedygtigt
forhold mellem kvalitet og pris.

Ved spørgsmål kontakt:
Brian Malmros – telefon 21449821 – email: bm@fridaforsikring.dk
Jakob Rybak-Andersen – telefon 29401719 – email: jra@viaequity.com

Om Frida Forsikring Agentur og Domus Forsikring
Frida blev stiftet i 2011 af en gruppe investorer og har igennem en årrække opbygget distribution,
taksatorteam og skadebehandlerteam inden for byggeskade- og ejerskifteforsikringer i Danmark. Frida
beskæftiger i dag 40 medarbejdere og har kontor i Glostrup.
Domus blev stiftet i 2018 af ejerkredsen bag Frida Forsikring Agentur med henblik på at indtegne
byggeskade- og ejerskifteforsikringer distribueret gennem Frida. Domus har sin egen dedikerede stab og
har kontor i Glostrup samme sted som Frida Forsikring Agentur.
Om VIA equity
VIA equity er en førende kapitalfond i Norden med fokus på teknologi og servicevirksomheder. VIA equity
Fond I K/S, Fond II K/S og Fond III K/S er alle med en bekræftet kapital på DKK 1 milliard (dvs. DKK 3
milliarder i alt). Den investerende VIA equity Fond III K/S har PFA og ATP som ligeværdige investorer med
over 99% af den samlede kapital. Den resterende kapital er investeret af medarbejderne i VIA equity a/s.
VIA equity a/s er managementselskab for fondene. VIA equity er det, man med et teknisk ord kalder for en
multi-stage kapitalfond; dvs. fonden investerer både i meget store selskaber og i mindre og mellemstore
virksomheder. (Eksempler på nuværende og tidligere VIA investeringer er Nets A/S, Adform A/S, Neas
Energy A/S, Continia Software A/S, Adra Software AS, Daldata AS, Projectplace AB, Advania AB, Envidan
A/S, UVData A/S, All NRG A/S, Elogic Systems A/S, Conscia A/S og Mansoft A/S).

