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Bra placeringsavkastning för LokalTapiola Pensionsbolag under det första kvartalet 2013
•
•
•

LokalTapiola Pensionsbolags placeringsavkastning enligt gängse värden under perioden 1.1–31.3.2103
var 2,8 procent.
Solvensnivån ökade och var 27,4 procent i slutet av mars. Solvensställningen var 2,5.
Den genomsnittliga placeringsavkastningen under tio år är 5,7 procent (31.3.2003–31.3.2013) och
under fem år 5,0 procent (31.3.2008–31.3.2013).

LokalTapiola Pensionsbolags placeringsavkastning under det första kvartalet 2013 beräknat enligt gängse
värden var 2,8 procent (4,2 % 03/2012). I slutet av mars var värdet på placeringarna 10 388,1 miljoner euro
(9 654,4 miljoner euro 03/2012).
Placeringsmarknaderna hade en bra början på året trots det svåra ekonomiska läget
Den positiva utvecklingen på placeringsmarknaderna fortsatte under det första kvartalet 2013. Den låga
räntenivån och centralbankernas stimulerande finanspolitik främjade utvecklingen på aktiemarknaderna. De
ekonomiska utmaningarna i Europa märktes som ökad arbetslöshet och sämre utsikter för industrin.
Nedgången på aktiemarknaderna efter omorganiseringen av den cypriotiska banksektorn blev kortvarig.
– Den goda avkastningen på aktieplaceringar gjorde att vår totalavkastning var utmärkt under årets första
kvartal. På grund av den låga räntenivån hade ränteplaceringarna mindre inverkan på totalavkastningen än
under tidigare kvartal. Placeringsomgivningen var gynnsam trots de stora utmaningarna inom realekonomin,
säger investeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.
Av tillgångsslagen avkastade aktierna bäst med en avkastning på 7,1 procent. Valet av aktier var särskilt lyckat
inom noterade aktier som avkastade 7,8 procent. Avkastningen på aktier i USA var exceptionellt bra och
uppgick till 16,1 procent.
Av ränteplaceringarna avkastade företagsobligationerna bäst. Särskilt avkastningen på High Yield-placeringar
som uppgick till 2,4 procent var högre än avkastningen på övriga ränteplaceringar. Avkastningen på
ränteplaceringar var totalt 0,3 procent. Fastighetsplaceringarna avkastade 0,9 procent. Avkastningen på
alternativa placeringar ökade väsentligt från tidigare kvartal och var 2,7 procent.
LokalTapiola Pensionsbolag hade en stark solvensnivå på 27,4 procent i slutet av mars vilket är en av de bästa
nivåerna i branschen (25,3 % 03/2012). Solvensställningen, dvs. verksamhetskapitalet i förhållande till
solvensgränsen, var 2,5 (3,2).
Fusionen mellan LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia framskrider
Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag bildar ett nytt arbetspensionsbolag 1.1.2014. I slutet av mars
godkände bolagens styrelser ramavtalet för fusionen samt fusionsplanen. Fusionen kräver ännu godkännande
från myndigheterna och bolagsstämmorna. Namnet på det nya arbetspensionsbolaget offentliggörs senare
under våren.
– Vi är i färd med en stor fusion som är historisk inom arbetspensionsbranschen, säger LokalTapiola
Pensionsbolags verkställande direktör Satu Huber. – Ett av målen i det nya bolaget är att utveckla tjänster
inom företagsfinansiering och välbefinnande på arbetsplatsen i syfte att stärka kundernas konkurrensförmåga.
Förutom kunderna gynnar fusionen hela det finska samhället då den ökar arbetspensionssystemets effektivitet
och funktionssäkerhet.
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