
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lombard International Assurance S.A. 

 

Lombard International: 
 Resultados Financeiros de 2015 

 

- Integração com sucesso da Lombard International Assurance S.A., sediada no Luxemburgo, com a Philadelphia 
Financial Inc., sediada nos EUA. 

 
- Ano recorde para ambas as entidades em termos de rémios de novos contratos e crescimento recorde de ativos 

para a Lombard International Assurance S.A. na Europa 
 

- Grupo bem posicionado para expansão como líder do setor na oferta de soluções de planeamento de património 
financeiro em múltiplas jurisdições 

 
 
23 de março de 2016 - Luxemburgo: A Lombard International, líder global em soluções de estruturação 
patrimonial para investidores de elevado património financeiro, e com sedes no Luxemburgo e em Filadélfia, 
anunciou hoje os seus Resultados Financeiros não auditados para 2015, revelando osnúmeros de receitas, 
provenientes de Prémios, mais elevados na história da empresa. 

 

Destaques financeiros na Europa: 

• Os ativos administrados (assets under administration, AuA) a 31.12.2015 situavam-se em 33,2 
mil milhões de dólares (USD)*.  

• O crescimento dos AuA representa um aumento de 3,6 mil milhões de dólares, ou 12% a uma 
taxa constante de câmbio face a 31.12.2014. 

• As receitas provenientes de Prémios de novos contratos aumentaram para 3,9 mil milhões de 
dólares*; um aumento de 13% quando comparado com 2014 a uma taxa de câmbio constante. 

• Os mercados que se revelaram com melhor desempenho em termos de prémios foram Suécia, 
Itália, Espanha e França.  

 

Destaques financeiros nos Estados Unidos: 

• Os AuA da Lombard International a 31.12.2015 situavam-se em 5,3 mil milhões de dólares**; um 
aumento face aos 4,8 mil milhões de dólares registados em 2014 (+10%). 

• Os AuA da Lombard International Administration Services a 31.12.2015 situavam-se em 38,4 mil 
milhões de dólares**; um aumento face aos 37,9 mil milhões de dólares (+1%). 

• As receitas de Prémios de novos contratos subiram para 766 milhões de dólares; um aumento de 
461 milhões de dólares registados em 2014 (+66%). 

 

O forte desempenho financeiro reforca o contínuo crescimento da Lombard Internacional durante o ano em 
que a empresa lançou formalmente o seu negócio global de gestão de património baseado em seguros de 
vida, após a integração bem-sucedida da Lombard International Assurance S.A., sediada no Luxemburgo, e 
da Philadelphia Financial Inc., sediada nos EUA, em Setembro de 2015. 

 

John Hillman, Presidente Executivo da Lombard International, congratulou-se com o desempenho positivo e 
comentou: “Em 2015, a Lombard Internacional estabeleceu-se de forma significativa como líder no 
fornecimento de soluções de ponta holísticas de planeamento patrimonial para indivíduos e instituições com 
elevados patrimónios em todo o mundo. Reforçámos as nossas capacidades de produto, atualizámos os 
sistemas, nomeámos vários líderes de topo em canais novos e existentes, melhorámos a eficiência das nossas 
operações conjuntas e entrámos em novos territórios.” 
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Hillman acrescentou: “É muito gratificante observar estes fortes resultados, que nos irão permitir continuar a 
melhorar os serviços que prestamos aos nossos parceiros e clientes, bem como aproveitar as oportunidades 
de crescimento no ano que temos adiante. Estamos já neste momento a avançar com a nossa estratégia de 
expansão para a Ásia e lançámos uma solução inovadora de dupla conformidade para dar resposta às 
necessidades dos nossos clientes internacionais.” 

 
* Resultados provisórios – sujeitos à aprovação dos Relatórios e Contas (EUR/USD – 1.088) 

Resultados conjuntos de Lombard International Assurance S.A. e Lombard International PCC Ltd. 

 

**Não auditados 

 

 

Sobre a Lombard International Assurance 
 

A Lombard International é um provedor líder de soluções patrimoniais com base em seguros de vida, 
combinando a solidez e os conhecimentos de duas seguradoras de vida especializadas com mais de 20 anos 
de experiência e liderança de mercado nas suas respetivas áreas de atuação. A Lombard International oferece 
soluções de estruturação patrimonial através de seguros de vida associados a unidades de participação a 
indivíduos de elevado património financeiro, às suas famílias e a instituições em todo o mundo.  

 

O grupo mundial, denominado Lombard International, foi apresentado ao mercado em Setembro de 2015. 
Com sedes no Luxemburgo e em Filadélfia, a sua presença global conjunta permite à Lombard International 
dar resposta às necessidades complexas dos seus clientes em todo o mundo, respeitando as particularidades 
das culturas e costumes locais.  

 

Os ativos totais administrados ascendem a mais de 75 mil milhões de dólares, com mais de 500 funcionários 
em todo o mundo, incluindo mais de 60 peritos técnicos especializados em mais de 20 jurisdições.  

 

A Lombard International é propriedade de fundos geridos pela Blackstone. A Blackstone é uma das empresas 
de investimento líderes a nível mundial, com mais de 330 mil milhões de dólares em ativos sob gestão. 

 

Para mais informações sobre a Lombard International visite: www.lombardinternational.com  

 

 

Solicitações da Imprensa: 

 

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

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