
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lombard International Assurance S.A. 

 

Lombard International: 
 Financiële resultaten 2015 

 

- Succesvolle integratie van het in Luxemburg gevestigde Lombard International Assurance S.A. en het in de 
Verenigde Staten gevestigde Philadelphia Financial Inc. 

 
- Recordjaar voor beide entiteiten op het gebied van nieuwe premie-inkomsten en recordgroei inzake activa voor 

 Lombard International Assurance S.A. in Europa 
 

- Groep klaar voor verdere uitbreiding als sectorleider in het leveren van multi-jurisdictionele 
oplossingen voor vermogensplanning 

 
 
23 maart 2016 - Luxemburg: Lombard International, die wereldleider is in vermogensplanning voor 
vermogende beleggers, met hoofdzetels in Luxemburg en Philadelphia, kondigde vandaag zijn  voorlopige 
financiële resultaten voor 2015 aan, met de hoogste premie-inkomstencijfers uit de geschiedenis van het 
bedrijf. 

 

De financiële hoogtepunten in Europa waren: 

• Het vermogen onder beheer op 31.12.2015 bedraagt 33,2 miljard USD*.  
• Het vermogen onder beheer kent een stijging van 3,6 miljard USD of 12% bij toepassing van een 

constante wisselkoers ten opzichte van 31.12.2014. 
• De nieuwe premie-inkomsten stegen tot 3,9 miljard USD*; 13% meer in vergelijking met 2014 bij 

toepassing van een constante wisselkoers. 
• De best presterende markten in termen van premies waren Zweden, Italië, Spanje en Frankrijk.  

 

De financiële hoogtepunten in de Verenigde Staten waren: 

• Het vermogen onder beheer van Lombard International op 31.12.2015 bedraagt 5,3 miljard USD 
**; een stijging van 4,8 miljard USD in vergelijking met 2014 (+10%). 

• Het vermogen onder beheer van Lombard International Administration Services op 31.12.2015 
bedraagt 38,4 miljard USD**; een stijging van 37,9 miljard USD (+1%). 

• De nieuwe premie-inkomsten kenden een toename tot 766 miljoen USD**; een stijging van 461 
miljoen USD in vergelijking met 2014 (+66%). 

 

De sterke financiële prestaties benadrukken de voortdurende groei van Lombard International tijdens het 
jaar waarin het bedrijf zijn wereldwijde activiteiten van op levensverzekering gebaseerdvermogensbeheer 
lanceerde. Deze expansie is een gevolg van de succesvolle integratie van het in Luxemburg gevestigde 
Lombard International Assurance S.A. en het in de Verenigde Staten gevestigde Philadelphia Financial Inc. 
in september 2015. 

 

John Hillman, Executive Chairman, Lombard International, verwelkomde de positieve prestaties en lichtte 
toe: “In 2015 heeft Lombard International een belangrijke mijlpaal bereikt als leider in het leveren van 
uitmuntende, holistische vermogensplanningsoplossingen voor vermogende particuliere cliënten en 
instellingen wereldwijd. We hebben onze productcapaciteiten versterkt, systemen bijgewerkt, verscheidene 
senior leiders in nieuwe en bestaande disciplines aangesteld, de doeltreffendheid van onze gecombineerde 
activiteiten verbeterd en we hebben nieuwe markten opengetrokken.” 
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Hillman voegde hieraan toe: “Het is heel bevredigend om deze sterke resultaten te zien, waardoor we de 
betere dienstverlening aan onze partners en cliënten kunnen voortzetten, en kansen kunnen grijpen voor 
groei tijdens het komende jaar. We zetten onze expansiestrategie al door in Azië en hebben een innovatieve 
dubbele conforme oplossing gelanceerd om te voldoen aan de behoeften van onze internationale cliënten.” 

 
*Voorlopige resultaten op 31 december 2015 – onder voorbehoud van goedkeuring van de rekeningen (EUR/USD – 1.088)  

Totaalcijfer voor Lombard International Assurance S.A. en Lombard International PCC Ltd. 

 

**Niet geauditeerd 

 

 

Over Lombard International Assurance 

 

Lombard International Assurance is leider in vermogensoplossingen met behulp van de levensverzekering en 
combineert de kracht en expertise van twee gespecialiseerde levensverzekeringsmaatschappijen die beide 
marktleider zijn en over meer dan 20 jaar ervaring beschikken. Lombard International Assurance biedt 
oplossingen met behulp van beleggingsverzekeringen aan voor vermogende individuen en hun families, 
evenals voor instellingen over de hele wereld.  

 

De nieuwe groep, die wereldwijd actief is onder de naam Lombard International, werd aan de markt 
voorgesteld in september 2015. Met hoofdkantoren in Luxemburg en Philadelphia heeft Lombard 
International een wereldwijde aanwezigheid, waardoor het vanuit mondiaal perspectief, maar rekening 
houdend met de lokale cultuur en normen, kan inspelen op de complexe behoeften van cliënten.  
 
In september 2015 bedraagt het totale vermogen onder beheer meer dan 75 miljard USD [68 miljard euro] en 
het aantal medewerkers ruim 500, waaronder meer dan 60 technische experts die gespecialiseerd zijn in 
meer dan 20 jurisdicties.  
 

Lombard International is eigendom van de fondsenbeheerderBlackstone. Blackstone is één van de 
wereldleiders in zijn sector met meer dan 330 miljard USD vermogen onder beheer.  

 
Voor meer informatie: www.lombardinternational.com  

 

 

Contactgegevens: 

 

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

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