
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lombard International Assurance S.A. 

 

Lombard International: 
 2015 økonomiske resultater 

 

- Vellykket integrering av Lombard International Assurance med hovedkvarter i Luxembourg S.A. med 
Philadelphia Financial Inc med hovedkvarter i USA. 

 
- Rekordår for begge enheter i ny forsikringspremie og rekordkapitalvekst for 

 Lombard International Assurance S.A. i Europa 
 

- Konsernet er godt posisjonert for ekspansjon som industrileder i tilbudet av multi-rettslig 
 formuestrukturerings-løsninger 

 
 
23. mars, 2016 – Luxemburg: Lombard International, en global leder i formue-struktureringsløsninger 
for formuende investorer og med hovedkontor i Luxembourg og Philadelphia, kunngjorde i dag sine 
ureviderte økonomiske resultater for 2015 og avslørte sine høyeste premieinntekter i selskapets historie. 

 

Europa økonomiske høydepunkter var: 

• Aktiva under administrasjon (AuA) den 12.31.2015 er USD 33,2 mrd*.  
• AuAs vekst representerer en økning på USD 3,6 mrd eller 12 % ved konstant valutakurs vs. 

12.31.2014. 
• Nye premieinntekter økte til 3,9mrd USD*; en økning på 13 % sammenlignet med 2014 ved 

konstant valutakurs. 
• De beste markedene i form av premie var Sverige, Italia, Spania og Frankrike.  

 

USAs økonomiske høydepunkter var: 

• Lombard International AuA den 12.31.2015 er USD 5,3 mrd **; en økning fra USD 4,8 mrd i 
forhold til 2014 (+ 10 %). 

• Lombard International forvaltningstjeneste AuA den 12.31.2015 er USD 38,4 mrd**; en økning 
fra USD 37,9 mrd (+ 1 %). 

• Nye premieinntekter økte til USD 766 m**; en økning på USD 461 m i forhold til 2014 (+ 66 %). 

 

De sterke økonomiske resultatene understreker Lombard Internationals videre vekst i løpet av året hvor 
selskapet formelt lanserte sin globale livsforsikringsbaserte formuesforvaltningsvirksomhet, etter den 
vellykkede integreringen av Lombard International Assurance SA, med hovedkvarter i Luxembourg, og 
Philadelphia Financial Inc., med hovedkvarter i USA, i september 2015. 

 

John Hillman, Executive Chairman Lombard International, gleder seg over den positive utviklingen og 
kommenterte: "I 2015 satte Lombard International en betydelig eierandel i bakken som en ledende 
leverandør av klassens beste, helhetlige planleggingsløsninger for formuende privatpersoner og institusjoner 
over hele verden.  Vi har styrket våre produktevner, oppgradert systemer, oppnevnt flere senior ledere i nye 
og eksisterende kanaler, effektivisert vår samlede virksomhet, og ekspandert inn i nye områder.” 

 

Hillman la til: "Det er veldig givende å se disse sterke resultatene, som vil tillate oss å fortsette å forbedre 
tjenesten til våre partnere og kunder, samt gripe vekstmuligheter i året som kommer.  Vi presser allerede 
frem med vår vekststrategi i Asia og har lansert en nyskapende »dual compliant» løsning for å møte 
behovene til våre internasjonale kunder.” 
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* Foreløpige resultater - med forbehold om endelig godkjendelse av regnskapet (EUR/USD – 1.088) 

Sammenstilte tall for Lombard International Assurance S.A. og Lombard International PCC Ltd. 

 

**Ikke revidert 

 

 

Om Lombard International Assurance 
 

Lombard International Assurance er en ledende leverandør av livsforsikringsbaserte formueløsninger, som 
kombinerer styrken og kompetansen til to spesialiserte livsforsikringsselskaper med over 20 års erfaring og 
markedsledelse i sine respektive felt. Lombard International Assurance leverer struktureringsløsninger for 
formuer ved hjelp av fondsbasert livsforsikring til formuende privatpersoner, deres familier og institusjoner 
rundt om i verden.  

 

Det verdensomspennende konsernet, med merkenavnet Lombard International, ble lansert på markedet i 
september 2015. Med hovedkontor i Luxembourg og Philadelphia, gjør en kombinert global tilstedeværelse 
at Lombard International kan betjene kundenes sammensatte behov på global basis mens det samtidig er 
følsomt for lokale kulturer og holdninger.  

 

Globale midler under administrasjon er i overkant av USD 75 milliarder med en global stab på over 500, 
inkludert mer enn 60 tekniske eksperter som spesialiserer seg på over 20 jurisdiksjoner.  

 

Fondene forvaltes av Blackstone som eier Lombard International. Blackstone er en av verdens ledende 
verdipapirforetak med over $ 330 milliarder i forvaltningskapital. 

 

For ytterligere informasjon om Lombard International, gå til: www.lombardinternational.com 

 

 

Mediehenvendelser: 

 

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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