
Veritaksen sijoituksille 1,4 prosentin tuotto
–      Veritaksen sijoitukset tuottivat 1,4 prosenttia (3,8 prosenttia).
–      Parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 3,9 prosenttia (4,0 prosenttia).
–      Keskimääräinen vuosittainen nimellistuotto 1.7.2003 lähtien on 5,5 prosenttia.
–      Vakavaraisuuspääoma oli 480,4 miljoonaa euroa eli 25,5 prosenttia vastuuvelasta.
–      Maksutulo pysyy viime vuoden tasolla, 227,4 miljoonassa eurossa (227,6 miljoonaa euroa). 

Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman pitää tulosta suhteellisen hyvänä tässä taloudellisessa tilanteessa. ”Heikentyneet talousnäkymät
heijastuivat Veritaksen alkuvuoden tulokseen. Maksutulomme pysyy lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Suurteollisuus on jo aiemmin
kärsinyt kuihtuvasta viennistä ja vaikutukset näkyvät nyt alihankkijoilla”, Stenman analysoi tulosta.

Veritaksen sijoitukset tuottivat yhteensä 1,4 prosenttia. Sijoitussalkun arvo oli kesäkuun lopussa 2,3 miljardia euroa. Kaikista sijoituslajeista
osakkeet tuottivat parhaiten, 3,9 prosenttia. Noteeratut osakkeet tuottivat 4,0 prosenttia.

”Vaikka osakkeet ovat tuottaneet hyvin, syksyyn mennään samoissa alkuvuottakin leimanneissa epävarmoissa tunnelmissa. Mutta odotukset
talouden hitaasta mutta varmasta toipumisesta ovat korkealla”, sijoituspäällikkö Veronica Törnwall toteaa. ”Yritysten taseet ovat vahvistuneet
ja paikoitellen osinkotuotto on ollut jopa erinomaista. Potentiaalia on etenkin Euroopassa, jossa arvostukset ovat alhaalla, mutta tuotto-
odotukset korkealla.”

Korkosalkku tuotti yhteensä -0,8 prosenttia. ”Nousussa oleva korkotaso painoi korkotuottoja”, sanoo Törnwall. ”Valtionobligaatioiden tuotto oli
sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla alkuvuonna negatiivinen. Jatkossa yrityslainat ja -velkakirjat muodostavat houkuttelevamman
vaihtoehdon niiden paljon korkeammasta tuottopotentiaalista johtuen.”

Kiinteistösijoitukset tuottivat 3,0 prosenttia. Viime vuonna kiinteistösijoitusten tuotto oli 3,1 prosenttia.

Veritaksen vakavaraisuuspääoma oli kesäkuun lopussa 480,4 miljoonaa euroa eli 25,5 prosenttia vastuuvelasta. Vakavaraisuuspääoman
määrä oli suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,2-kertainen eli turvaavalla tasolla.

Tuloskatsauksen 1–6/2013 tietoja ei ole tilintarkastettu.
 

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä
 

Liitteet
Osavuositulos 1-6/2013
Sijoitusjakauma ja -tuotot 1-6/2013 Finanssivalvonnan määräysten mukaan jaoteltuna

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman, puh. 010 550 1600, 050 343 2299
Sijoituspäällikkö Veronica Törnwall, puh. 010 5501 812, 040 5147 229
Talousjohtaja Tommy Sandås, puh. 010 5501 186, 050 593 0138

Lähettäjä
Markkinointiviestintäpäällikkö Katja Hautoniemi, puh. 010 5501 663, 045 636 6046
 

Veritas Eläkevakuutus on työeläkevakuutusten ammattilainen. Meillä on kokemusta lakisääteisten eläkevakuutusten hoidosta jo vuodesta
1962, jolloin työeläkkeitä koskeva laki tuli voimaan. Veritas Eläkevakuutus tarjoaa henkilökohtaista, ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista
palvelua työeläkkeisiin ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisätietoa Veritas Eläkevakuutuksesta osoitteessa www.veritas.fi.


