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Aon Hewitt meddelar partnerskap med
PRI Pensionsgaranti (PRI) i Sverige
Aon Hewitt, ett global konsultbolag inom pension, lön, förmåner och hälsa,
helägt av Aon plc (NYSE;AON), meddelar idag att man ingått ett samarbete
med PRI, det ledande bolaget inom pensionsadministration och aktuariella
tjänster i Sverige. Samarbetet syftar till att stärka leveranser avseende det
svenska och globala pensionserbjudandet för bägge parter.
Samarbetet i korthet:
•

PRI stärker Aon Hewitts aktuariella avdelning för IFRS och US

•
•

GAAP i Sverige, till Aon Hewitts globala kunder med verksamhet
i Sverige.
Aon Hewitt bistår PRI i leveranser av global koordinering av
akturiella tjänster, till kunder med global verksamhet.
Aon Hewitt och PRI kommer att fortsätta leverera sina tidigare
tjänster till sina befintliga kunder.

Colin Haines, partner på Aon Hewitts internationella pensions- och
investeringsavdelning kommenterar:
”Aon Hewitt sökte efter en partner med expertis att leverera aktuariella
tjänster till våra kunder i Sverige, och PRI kunde inte bli ett mer naturligt val.
Som det största bolaget av sitt slag i Sverige, levererar redan PRI aktuariella
tjänster till ett stort antal svenska bolag. Detta partnerskap kommer förstärka
vårt erbjudande.”
Jan Ahlström, VD på PRI säger:
”PRI har länge eftersökt en samarbetspartner med global räckvidd och
expertis kring aktuariella pensionsuppdrag. Detta partnerskap med Aon
Hewitt möjliggör en nytt erbjudande för våra svenska kunder, som vi nu kan
ombesörja i över 90 länder världen över, nu med ett mer omfattande
erbjudande.”
Jacob Schlawitz, VD för Aon i Norden kommenterar partnerskapet:
”Aon erbjuder omfattande tjänster inom riskhantering och personalfrågor till
våra kunder i Norden. Detta partnerskap förstärker Aons tjänsteutbud. Aons
svenska kunder får nyttja PRIs marknadsledande expertis och möjliggör för
Aon att fokusera på att leverera våra tjänster inom bedömning av
pensionsrisk, utformning av pensionsplaner och rådgivning till våra svenska
pensionskunder”.

-Ends-

About Aon Hewitt Aon Hewitt empowers organisations and individuals to
secure a better future through innovative talent, retirementand health

solutions. We advise, design and execute a wide range of solutions that
enable clients to cultivate talent to drive organisational and personal
performance and growth, navigate risk while providing new levels of financial
security, and redefine health solutions for greater choice, affordability and
wellness. Aon Hewitt is the global leader in human resource solutions, with
over 30,000 professionals in 90 countries serving more than 20,000 clients
worldwide. For more information on Aon Hewitt, please visit
www.aonhewitt.com
Följ Aon Hewitt på Twitter:https://twitter.com/AonHewittUKPremenuera på
Aon´s nyheter:http://aon.mediaroom.com/index.php?s=58
About Aon
Aon plc (NYSE:AON) is the leading global provider of risk management,
insurance and reinsurance brokerage, and human resources solutions and
outsourcing services. Through its more than 66,000 colleagues worldwide,
Aon unites to empower results for clients in over 120 countries via innovative
and effective risk and people solutions and through industry-leading global
resources and technical expertise. Aon has been named repeatedly as the
world’s best broker, best insurance intermediary, best reinsurance
intermediary, best captives manager, and best employee benefits consulting
firm by multiple industry sources. Visit aon.com for more information on Aon
and aon.com/manchesterunited to learn about Aon’s global partnership with
Manchester United.
About PRI
PRI Pensionsgaranti is a mutual credit insurance company with 1,400
policyholders. The company guarantees and administrates its policyholders’
pension commitments. In total, insured pensions liabilities amounts to SEK
180 billion. In addition the company offers comprehensive services to
participating companies that uses the book reserve method. For more
information on PRI Pensionsgaranti, please visit www.pripensionsgaranti.se

Om Aon
Aon är Sveriges ledande leverantör av risk managementtjänster, försäkringsoch återförsäkringsförmedling, human resources-lösningar och outsourcing.

Aon har ett starkt lokalt engagemang för sina kunder och ett globalt utbud av
expertis och resurser. Verksamheten etablerades 1992 och idag har Aon cirka
250 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. Aon är certifierade enligt
ISO 14001, den globalt erkända standarden för miljöledningssystem. Gå in på
www.aon.com/sweden/för mer information.
Följ Aon Sweden på:
Twitter
FacebookLinkedIn

