
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Lombard International 

Lombard International: Financiële Resultaten 2017* 
 

- Recordaantal nieuwe premie-inkomsten in 2017, gestegen met € 5,0 miljard 
 

- Vermogen onder beheer gestegen met 4,8% tot € 74,3 miljard  
 

- Aanhoudende expansie in Azië, Europa, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten 
 

- Nieuwe investeringen in technologieplatforms en in het aantrekken van senior managers 
 

 
26 maart, 2018 - Philadelphia: Lombard International, een van de wereldleiders op het gebied van 
vermogensstructureringsoplossingen voor vermogende personen, hun families en instellingen, kondigde 
vandaag haar financiële resultaten voor 2017 aan. Dit recordresultaat getuigt van de kracht van het merk, de 
expertise, de waardepropositie en de verwezenlijking van de groeidoelstellingen. Lombard International blijft 
haar wereldwijde aanwezigheid verder uitbouwen en haar oplossingen voor vermogensstructurering, 
technologische capaciteiten en dienstverlening verfijnen om zo duurzaam te blijven groeien op lange termijn. 
 
• Nieuw premie-inkomen: Het nieuwe premie-inkomen was uitstekend: € 5 miljard, een nieuw record in de 

geschiedenis van het bedrijf. 
 

• Vermogen onder beheer (Assets under Administration, AUA): Het totaal beheerd vermogen is gegroeid tot € 
74,3 miljard (per 31 december 2017), een stijging van € 3,4 miljard of 4,8% ten opzichte van de € 70,9 miljard 
vorig jaar: 

− Het vermogen onder beheer voor vermogende particulieren bedroeg in totaal € 41,2 miljard (per 31 
december 2017), een stijging van € 2,9 miljard of 7,6% ten opzichte van € 38,3 miljard vorig jaar. 

− Het vermogen onder beheer voor bedrijven bedroeg in totaal € 33,1 miljard (per 31 december 2017), 
een stijging van € 0,5 miljard of 1,4% ten opzichte van € 32,6 miljard vorig jaar. 
 

John Hillman, Executive Chairman van Lombard International, gaf toelichting bij de resultaten: 
“2017 was een fantastisch jaar voor Lombard International, met een recordgroei aan nieuwe premie-inkomsten en 
een forse toename van het vermogen onder beheer. Deze resultaten zijn het gevolg van onze leiderspositie op de 
markt, onze investeringen in nieuwe initiatieven, en de uitbreiding van onze wereldwijde aanwezigheid.  
 
In een context van snelle globalisering, digitalisering en immer veranderende regelgeving, is er nog nooit zo veel 
nood geweest aan onze oplossingen. We blijven ons inzetten om te luisteren naar onze klanten en partners, en 
gebruik te maken van onze ongeëvenaarde expertise om innovatieve en flexibele oplossingen op maat te 
ontwikkelen, zodat we het vermogen van onze cliënten doeltreffend kunnen blijven beheren, nu en in de toekomst.” 

 
Wereldwijde aanwezigheid  
 
Lombard International breidde haar wereldwijde netwerk uit door middel van aanhoudende internationale 
expansie.  
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• Azië: Lombard International gaat voor een snellere groei in Azië door de versterking van haar aanwezigheid 
in Hongkong en Singapore. 

• Europa: Voor het 26ste jaar op rij is Lombard International Assurance erin geslaagd om de activiteiten in 
Europa te laten groeien. De groep is actief in meer dan vijftien kernlanden. Ook het vermogen onder beheer in 
Europa is verder gestegen dankzij de ondertekening van de overname van een portefeuille levensverzekeringen 
van HSBC Life Assurance (Malta) Ltd. 

• Latijns-Amerika: De joint venture van Lombard International met Akaan in Mexico zal naar verwachting in 
2018 gelanceerd worden.  

• VS: Lombard International versterkte haar waardepropositie door de manier waarop het de markt bedient te 
herdefiniëren, en dit door het bedrijfsmodel in drie aparte segmenten op te splitsen: onafhankelijke agenten, 
financiële tussenpersonen en institutionele vermogensbeheerders. 

 
Digitale innovatie 
 
Lombard International lanceerde in 2017 een aantal nieuwe toepassingen voor het Connect-platform in Europa, 
waarmee partners beter in staat zijn om hun polissen online te raadplegen en te beheren. Deze verbeteringen 
vormen een aanvulling op de bestaande mogelijkheden van Connect, onder meer actuele poliswaarderingen en 
24/7 ondersteuning via elk toestel. 
 
Lombard International lanceerde een online platform in de VS om partners realtime toegang te verlenen tot 
informatie over de portefeuilles, rendementsgegevens en educatief materiaal, vrij toegankelijk vanop eender welk 
toestel.  Het bedrijf introduceerde ook een online portaal waarop klanten en partners kunnen intekenen op een 
aantal verzekeringsproducten van Lombard International, en dit op een eenvoudige wijze, van begin tot einde. 
 
Aantrekken van senior managers  
 
Lombard International blijft investeren in talent om haar ongeëvenaarde expertise en dienstverlening verder uit 
te bouwen in verschillende markten en functies. In 2017 trad Paul Upchurch in dienst als Chief Operating Officer 
voor Europa, Sandra Locke als Global Director voor Human Resources, en Monica Risam als General Counsel in 
Europa.  
 
* Nieuw premie-inkomen en beheerd vermogen gepresenteerd tegen vaste wisselkoersen per 31 dec. 2017 
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