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Een recordjaar voor Lombard International Group:  
Financiële resultaten voor 2019 

 
 Recordprestatie met de boeking van € 5,7 miljard aan nieuwe premies in 2019 

 

 Een record aan activa onder beheer van maar liefst € 48,4 miljard1 
 

 Meer diversificatie dankzij een voortgezette internationale expansie in Europa, de 
Verenigde Staten, Azië en Latijns-Amerika 
 

 Nieuw leiderschap met een nieuwe Chief Executive Officer voor de groep, Stuart 
Parkinson  
 

 Voortdurende investeringen om de beste waardeproposities en uitstekende service te 
leveren 
 

Philadelphia en Luxemburg, 9 maart 2020: Lombard International Group, een wereldleider op het gebied van 
oplossingen voor vermogensbeheer en successieplanning voor vermogende particulieren, families en 
instellingen, heeft vandaag zijn financiële resultaten voor 2019 bekendgemaakt.  
 
Ondanks aanzienlijke geopolitieke en economische tegenwind over de hele wereld heeft de groep een 
recordprestatie geleverd. Dit getuigt van de sterkte en relevantie van de aangeleverde voorstellen voor 
vermogensstructurering van de groep, het wereldwijde bereik in combinatie met een lokale verankering, en de 
expertise voor het aanbrengen van op maat gemaakte en gespecialiseerde oplossingen aan vermogende 
particulieren en instellingen met complexe multi-jurisdictionele en beleggingsbehoeften.  
 
In 2019 heeft de groep sterke financiële prestaties geleverd: 
 

 Een record aan nieuwe premies ten belope van € 5,7 miljard, een stijging van 25 % ten opzichte van de 
prestaties van 2018, gedreven door hogere verkoopcijfers in de VS en Europa 
 

 Het vermogen onder administratie groeide naar een recordhoogte van € 48,4 miljard (per 31 december 
2019), een stijging met 17 % ten opzichte van 2018, gedreven door  de positieve netto-instroom en gunstige 
beleggingsresultaten 
 

In een reactie hierop verklaarde John Hillman, de Executive Chairman van Lombard International Group: 
“2019 was een recordjaar voor Lombard International Group. We hebben onze internationale capaciteiten 
verder uitgebreid, vooral in de internationale vermogende hubs van Zwitserland, Londen, New York, 
Hongkong en Singapore. Deze epicentra voor kapitaalstromen van vermogende particulieren blijven cruciaal 
voor onze bedrijfsgroei. We blijven ons wereldwijd inzetten voor het ontwikkelen van en investeren in het beste 

                                                             
1 Per 31 december 2019 
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talent, en voor het verdiepen van relaties met belangrijke strategische partners over de hele wereld om 
zodoende onze leidende positie te versterken. 
 
Terwijl de groep blijft groeien en evolueren, ben ik verheugd onze nieuwe Group Chief Executive Officer Stuart 
Parkinson te verwelkomen, die per 1 april 2020 bij ons aan de slag gaat . Met 27 jaar internationale ervaring 
in het bankwezen en de financiële dienstverlening, heeft Stuart een diepgaande expertise in het opbouwen en 
beheren van diverse teams, en het samenbrengen van mensen  uit diverse regio’s  teneinde de klanten een nog 
beter aanbod voor te schotelen. Hij zal een geweldige energie en een frisse visie met zich meebrengen die ons 
zullen helpen onze distributie-voetafdruk internationaal te blijven uitbreiden.” 
 
Internationale voetafdruk 
 
De afgelopen 12 maanden is Lombard International Group zijn internationale activiteiten blijven uitbreiden 
door een werkelijk unieke voetafdruk op te bouwen en een geïntegreerd internationaal perspectief mogelijk te 
maken teneinde klanten en hun adviseurs zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, onafhankelijk van hun 
woonplaats of belangen. 
 

 In Europa realiseerde het bedrijf een groei van 24 % op jaarbasis aan inkomende premies . LIA Wealth 
Advisers Ltd., een door de FCA goedgekeurde Britse entiteit werd opgericht om een continue 
dienstverlening te garanderen, ongeacht de Brexit-onderhandelingen. Om het groeiende netwerk van 
partners en tussenpersonen in Frankrijk van dienst te kunnen zijn, werd ook LIA Patrimoine, een 
gereglementeerde makelaar in Frankrijk, gelanceerd. 

 In de Verenigde Staten realiseerde het bedrijf een groei van 27 % op jaarbasis aan inkomende premies. Het 
bedrijf heeft geïnvesteerd in het verbeteren van haar partnermodel, door gebruik te maken van haar unieke 
technische expertise en flexibele operationele mogelijkheden.  

 Opkomende markten bieden een belangrijke groeimogelijkheid voor de groep naarmate het bedrijf zijn 
aanwezigheid in Azië blijft uitbreiden. Het aantal nieuwe contracten in Latijns-Amerika groeide ook 
aanzienlijk in 2019. 

– Einde – 

Over Lombard International Group 
 
Lombard International Group (“de Groep”) is een toonaangevende leverancier van internationale oplossingen 
voor vermogensbeheer en successieplanning met meer dan 28 jaar ervaring. We beschikken over de 
schaalgrootte en de expertise om vermogende en zeer vermogende particulieren, hun families en instellingen 
te helpen hun erfenis te beschermen, te behouden en door te geven aan toekomstige generaties.  

 

De Groep is actief in meer dan 20 markten in Azië, Europa, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten en biedt 
wereldwijd grensoverschrijdende beleggingsverzekeringen en renteverzekeringen, met een diepgaand inzicht 
in de lokale regelgeving, culturen en attitudes. 

 

De activa onder beheer van de groep bedragen per 31 december 2019 € 48,4 miljard. Het internationale team 
van de groep telt meer dan 500 mensen  waarvan meer dan 60 technische experts en meer dan 100 
klantendienst medewerkers die een uitstekende dienstverlening leveren en gespecialiseerd zijn in meerdere 
jurisdicties. 

 

Lombard International Group is eigendom van fondsen die worden beheerd door Blackstone. Blackstone is 
een toonaangevende internationale investeringsmaatschappij met $ 571 miljard aan beheerd vermogen per 31 
december 2019. 
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Voor meer informatie over Lombard International kunt u terecht op www.lombardinternational.com.  

  

 

 

 


