
Stabilt resultat för If
If gjorde ett starkt resultat för första kvartalet 2014.

Ifs resultatrapport för januari-mars 2014 publicerades på onsdagen.

- If gör ett bra försäkringsresultat under första kvartalet, säger Ifs koncernchef Torbjörn Magnusson.

- En bidragande faktor är den milda vintern som gör att antalet försäkringsskador är färre än ett normalår. De långa räntorna har fallit under
perioden från ett redan lågt läge. Det påverkar investmentresultaten i försäkringsbranschen och understryker betydelsen av Ifs långsiktiga
strategi med starkt fokus på lönsamheten i själva försäkringsrörelsen.

Nyckeltal för If

Första kvartalet 2014

Det tekniska resultatet för första kvartalet 2014 blev 1 095 MSEK jämfört med 1 038 MSEK för samma period året innan.
Totalkostnadsprocenten var 90,3 procent (90,9 procent).
Resultatet före skatt var 1 721 MSEK (1 726 MSEK).

Nyckeltal för Ifs svenska verksamhet
Första kvartalet 2014

If har verksamhet i hela Norden och Baltikum. Här är nyckeltalen för den svenska verksamheten under första kvartalet.

Det tekniska resultatet i Sverige för första kvartalet 2014 blev 165 MSEK jämfört med 325 MSEK för samma period året innan.
Totalkostnadsprocenten var 97,7 procent (92,5 procent).

- Det svenska resultatet under första kvartalet påverkas av ett antal storskador, säger Torbjörn Magnusson.

- If har en bra tillväxt i Sverige, inte minst på privatområdet. If har en stark ställning på bilförsäkringsmarknaden och den ökande
nybilsförsäljningen gynnar oss. Samarbetet med Nordea fortsätter att utvecklas väl. På Industrisidan har vi ett fortsatt fokus på etablera mer
korrekta priser på en tuff marknad.

Sampos resultat

If ingår i finanskoncernen Sampo. Sampokoncernens vinst före skatt för januari-mars 2014 var 396 miljoner euro (370). Vinsten per aktie var
0,63 euro (0,57 euro) för första kvartalet 2014.

För ytterligare information vänligen kontakta: Caroline Uliana, Externinformationschef If Sverige. Mobil: 070-628 23 63 E-post:
caroline.uliana@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst
uppgick år 2013 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.


