
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lombard International Assurance S.A. 

 

Lombard International: 
 Taloudellinen tulos 2015 

 

- Luxemburgilainen Lombard International Assurance S.A. yhdistyi onnistuneesti yhdysvaltalaiseen Philadelphia 
Financial Inc. -yritykseen. 

 
- Vuosi oli ennätyksellinen kummallekin yritykselle vakuutusmaksutuloissa mitattuna ja eurooppalaiselle 

 Lombard International Assurance S.A.:lle varallisuuden kasvun suhteen. 
 

- Ryhmällä on hyvät edellytykset laajentumiselle kansainvälisten varallisuudenhallintaratkaisujen 
markkinajohtajana. 

 
 
23. maaliskuuta 2016 – Luxemburg: Lombard International, varakkaiden sijoittajien 
varallisuudenhallintaratkaisujen globaali markkinajohtaja, jonka pääkonttorit sijaitsevat Luxemburgissa ja 
Philadelphiassa, julkisti tänään vuoden 2015 tarkistamattoman tilinpäätöksensä. Vuosi 2015 oli yritykselle 
historiallisesti paras vakuutusmaksutuloissa mitattuna. 

 

Euroopan keskeiset luvut: 

• Hallinnoitava varallisuus 31.12.2015 oli 33,2 mrd. dollaria*.  
• Varallisuuden kasvu on 3,6 mrd. dollaria tai 12 % pysyvällä valuutan arvolla verrattuna 

31.12.2014 varallisuuteen. 
• Yrityksen vakuutusmaksutulot nousivat 3,9 mrd. dollariin*, eli 13 % verrattuna vuoteen 2014 

pysyvällä valuutan arvolla. 
• Vakuutusmaksutuloissa mitattuna parhaiten menestyneet alueet olivat Ruotsi, Italia, Espanja ja 

Ranska.  

 

Yhdysvaltain keskeiset luvut: 

• Lombard Internationalin hallinnoitava varallisuus 31.12.2015 oli 5,3 mrd. dollaria**, kun se 
vuotta aiemmin oli 4,8 mrd. dollaria (kasvua 10 %). 

• Lombard International Administration Servicesin hallinnoitava varallisuus 31.12.2015 oli 38,4 
mrd. dollaria**, kun se vuotta aiemmin oli 37,9 mrd. dollaria (kasvua 1 %). 

• Yrityksen uudet vakuutusmaksutulot nousivat 766 milj. dollariin**. Kasvu vuodesta 2014 on 461 
milj. dollaria tai 66 %. 

 

Vahva taloudellinen suorituskyky korostaa Lombard Internationalin jatkuvaa kasvua vuoden aikana. 
Luxemburgilaisen Lombard International Assurance S.A.:n yhdistyttyä yhdysvaltalaiseen Philadelphia 
Financial Inc.:iin syyskuussa 2015, yritys lanseerasi virallisesti maailmanlaajuisen henkivakuutuksiin 
perustuvan varainhoidon. 

 

John Hillman, Executive Chairman, Lombard International, on tyytyväinen hyvään tulokseen ja kommentoi 
asiaa: ”Vuonna 2015 Lombard International osoitti olevansa markkinajohtaja kokonaisvaltaisten 
varallisuudenhallintaratkaisujen tuottajana varakkaille yksityishenkilöille ja yhteisöille ympäri maailman. 
Olemme vahvistaneet ratkaisujemme ominaisuuksia, päivittäneet järjestelmiä, nimenneet useita kokeneita 
johtajia uusiin ja olemassa olleisiin tehtäviin, parantaneet yhteistoimintojemme tehokkuutta ja laajentuneet 
uusille alueille.” 
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Hillman lisäsi: ”On palkitsevaa nähdä vahvat tulokset, jotka auttavat meitä palvelemaan kumppaneitamme ja 
asiakkaitamme yhä paremmin ja tukevat kasvustrategiaamme tulevan vuoden aikana. Jatkamme 
laajentumistamme Aasiaan, ja kehitämme juuri lanseerattua innovatiivista rajat ylittävää ratkaisuamme, joka 
vastaa kansainvälisten asiakkaidemme tarpeisiin.” 

 
*Väliaikaiset tulokset – tilinpäätös odottaa hyväksyntää (EUR/USD – 1.088) 

Yritysten Lombard International Assurance S.A. ja Lombard International PCC Ltd. yhteenlaskettu hallinnoitava varallisuus 

 

**Tarkistamatta 

 

 

Tietoja Lombard International Assurancesta 
 

Lombard International Assurance on henkivakuutuksiin perustuvien varallisuudenhallintaratkaisujen 
markkinajohtaja, jossa yhdistyvät kahden henkivakuutuksiin erikoistuneen yrityksen vahvuudet ja 
ammattitaito. Yrityksillä on yli 20 vuoden kokemus ja ne ovat markkinajohtajia omilla aloillaan. Lombard 
International Assurance tuottaa varallisuudenhallintaratkaisuja varakkaille yksityishenkilöille ja heidän 
perheilleen sekä yhteisöille ympäri maailman käyttämällä sijoitussidonnaisia henkivakuutuksia.  

 

Maailmanlaajuinen ryhmä, Lombard International, lanseerattiin markkinoille syyskuussa 2015. 
Luxemburgissa ja Philadelphiassa sijaitsevien pääkonttoreiden johtaman maailmanlaajuisen toiminnan 
ansiosta Lombard International pystyy palvelemaan asiakkaiden monipuolisia tarpeita globaalisti, mutta 
ottamaan huomioon myös paikalliset kulttuurit ja asenteet.  

 

Maailmanlaajuisesti hallinnoitava varallisuus on yli 75 miljardia dollaria, ja yritys työllistää yli 500 henkilöä. 
Henkilöstössä on yli 60 teknistä asiantuntijaa, joilla on erityisosaamista yli 20 eri alueen laeista.  

 

Lombard Internationalin omistavat Blackstonen hallinnoimat rahastot. Blackstone on yksi maailman 
johtavista sijoitusyrityksistä, jonka hallinnoima varallisuus on yli 330 miljardia dollaria. 

 

Lisätietoja Lombard Internationalista verkossa: www.lombardinternational.com  

 

 

Tiedotusvälineiden yhteydenotot: 

 

USA | Gabrielle Simon | Prosek Partners | gsimon@prosek.com | +1 212 279 3115, alanro. 108 

 
EU | Georgia Brown | Prosek Partners | gbrown@prosek.com | +44 (0)20 3440 5809 
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