
 

Gallagher utökar sin kapacitet i Skandinavien genom förvärv 
av den svenska försäkringsförmedlaren Proinova  

 

Pressmeddelande:  

Helsingborg, 14 oktober 2019: Den globala försäkringsförmedlaren, riskhanterings- och 
konsultföretaget Gallagher har utökad sin satsning i Skandinavien genom att förvärva den 
svenska försäkringsförmedlaren Proinova som är specialister på företags- och 
fastighetsförsäkringar. 

Proinova grundades 1989 av VD Sten Eriksson och har idag ett team med 19 medarbetare 
och huvudkontor i Helsingborg. Proinova är experter på försäkringslösningar inom 
fastighetssektorn och erbjuder både grupplösningar och individuella försäkringslösningar. 
Proinova har långvariga relationer med flera branschföreningar både som förmedlare av 
försäkringar och skadeförebyggande utbildningar samt rådgivning vid skador för 
branschföreningarnas medlemmar. Proinova erbjuder även försäkringslösningar och service 
inom flera närstående branscher, såsom kommuner, hotell- och konferensanläggningar, 
industri, entreprenad, företag och till enskilda fastighetsägare. 

Gallagher ser Skandinavien som ett fokusområde för strategisk utveckling och förvärvet av 
Proinova, följer upp tidigare förvärv av den internationella förmedlaren inom marin- och 
energi, Bergvall Marine AS med säte i Norge, Brim AB en försäkringsförmedlare i Stockholm 
med inriktning på handelskrediter, politisk risk samt byggsektorn samt fastighets- och 
skadeförsäkringsförmedlaren Nordic Försäkring & Riskhantering AB i Göteborg, som även 
erbjuder specialförsäkringar inom life science, transport och teknik. 

Genom förvärvet av Proinova kan Gallagher erbjuda kompletterande specialiteter till den 
befintliga svenska affärsverksamheten, samt utöka sin geografiska närvaro till den södra 
regionen av landet och samtidigt lägga till nya kompetensområden för att utöka sin kapacitet 
och produktutbud till kunder över hela Skandinavien.  

Anders Mjaaland, chef för Gallaghers skandinaviska verksamhet, kommenterar: ”Eftersom vi 
planerar att expandera och utöka vårt kunderbjudande i regionen utgör Sten och hans team 
ett fantastiskt komplement till vår verksamhet. I synnerhet deras kompetens inom 
fastighetsbranschen är ett mycket bra komplement till våra befintliga specialistområden och 
det hjälper oss att kunna lämna ännu bättre erbjudande till en ännu bredare kundgrupp.  
Vi är väldigt glada att kunna hälsa våra nya kollegor hos Proinova välkomna till Gallagher-
familjen.” 

Sten Eriksson, VD för Proinova, kommenterar: ”Vi är stolta över att ha byggt ett 
framgångsrikt och specialiserat försäkringsförmedlingsföretag under de senaste tre 
decennierna. Att bli en del av Gallagher, är ett naturligt nästa steg och det rätta valet för vår 
verksamhet, våra medarbetare och våra kunder. Gallagher har ett starkt engagemang för 
den svenska och skandinaviska marknaden och kommer som en global grupp att göra det 



möjligt för oss att kunna erbjuda ett ännu större utbud av produkter, tjänster och kapacitet till 
våra kunder.”  

Vyvienne Wade, CEO för Gallagher International Division, kommenterar: ”Proinova har en 
imponerande affärsverksamhet med förstklassiga medarbetare som fokuserar på kvalitet 
och kundservice först och främst, precis som vi gör hos Gallagher. Deras läge i södra 
Sverige passar oss utmärkt geografiskt med tanke på vår nuvarande verksamhet, eftersom 
vi planerar att fortsätta vår strategiska tillväxt i Skandinavien.” 

SLUT 

 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
 
Gallagher: 
 
Lynn Rouse, External Communications, Gallagher 
+44 (0)20 3425 3416 lynn_rouse@ajg.com  
 
Julia Cooke, Account Director - Gallagher PR team 
jcooke@smithfieldgroup.com 
+44 (0)20 3047 2529 eller +44 (0)7900 227672  
 
Andrew McLagan, Account Manager - Gallagher PR team 
andrew.mclagan@smithfieldgroup.com  
+44 (0)20 3047 2006 eller +44 (0)7817 998161  
 
 
 
Proinova: 
 
Sten Eriksson, VD 
sten.eriksson@proinova.se 
+46 (0)10 22 16 678 eller +46 (0)70 514 14 75 
 
Malin Schau, IT chef 
malin.schau@proinova.se 
+46 (0)10 22 16 691 eller +46 (0)70 589 82 08 
 
 
 
Anmärkningar till redaktionen: 

Gallagher är ett varumärke som tillhör Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG) - global försäkringsförmedlare, 
leverantör av riskhanteringstjänster samt konsultföretag med huvudkontor i Rolling Meadows, Illinois., USA  

I Europa har Gallagher en växande närvaro av specialiserade försäkringsförmedlare som började år 1974 med 
etableringen av företagets verksamhet hos Lloyd’s i London. På senare tid har Gallagher utvidgat sin verksamhet 
som specialiserade försäkringsförmedlare i Europa, genom förvärv som medfört utökade specialistkunskaper 
inom marin, energi, kredit och politisk risk, konstruktion, biovetenskap, transport och teknik samt egendom och 
fastighet. 

Med en global verksamhet i 48 länder sysselsätter Gallagher mer än 30 000 personer över hela världen och 
erbjuder kundinriktade tjänster i mer än 150 länder runt om i världen genom ett nätverk av partnermäklare och 
konsulter. År 2019 utnämndes Gallagher av Ethisphere Institute som världens mest etiska företag för åttonde året 
i rad och är fortfarande den enda försäkringsförmedlaren som har utnämnts på detta sätt. 

Mer information hittar du på www.ajg.com  

 

Mer information om Proinova hittar du på http://www.proinova.se/ 
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