
Veritas placeringar avkastade 1,4 procent
–      Veritas placeringar gav en avkastning om 1,4 procent (3,8 procent).
–      Bäst avkastade aktierna, 3,9 procent (4,0 procent).
–      Den genomsnittliga nominella årsavkastningen sedan 1.7.2003 var 5,5 procent.
–      Solvenskapitalet var 480,4 miljoner euro eller 25,5 procent av ansvarsskulden.
–      Premieinkomsten hålls på samma nivå som året innan, 227,4 miljoner euro (227,6 miljoner euro).

Verkställande direktör Jan-Erik Stenman anser att Veritas gjorde ett förhållandevis gott resultat med tanke på den rådande ekonomiska
situationen. ”Det försvagade ekonomiska läget återspeglas i Veritas halvårsresultat. Vår premieinkomst hålls i stort sett på samma nivå som
året innan. Storindustrin har redan tidigare drabbats av den tynande exporten, och nu rinner effekterna ner på deras leverantörer”, analyserar
Stenman resultatet.

Veritas placeringar avkastade totalt 1,4 procent. Värdet på hela placeringsstocken uppgick till 2,3 miljarder euro i slutet av juni månad. Av alla
placeringsslag gav aktierna den bästa avkastningen, 3,9 procent. De noterade aktierna avkastade 4,0 procent.

”Även om aktierna har avkastat bra kommer hösten att inledas med samma globala ekonomiska oro som präglat årets första hälft. Men det
finns också stora förväntningar på att den ekonomiska tillväxten sakta men säkert återhämtar sig”, berättar placeringschef Veronica
Törnwall. ”Företagen uppvisar stärkta balanser och har ställvis gett en mycket god dividendavkastning. Potential finns särskilt i Europa där
värderingarna är låga men avkastningsförväntningarna höga.”

Ränteportföljen avkastade totalt -0,8 procent. ”Den stigande räntenivån tyngde ränteavkastningen”, förklarar Törnwall. ”Avkastningen på
statsobligationer både i utvecklade och utvecklingsländer var negativ under rapporteringsperioden. Framöver kommer företagsobligationer
och -lån vara ett mera lockande alternativ i och med en betydligt högre avkastningspotential.”

Fastighetsplaceringarna avkastade 3,0 procent under årets första hälft. Förra året var fastighetsplaceringarnas avkastning 3,1 procent.

Veritas solvenskapital uppgick till 480,4 miljoner euro eller 25,5 procent av ansvarsskulden. Solvensställningen, dvs. solvenskapitalet i
förhållande till solvensgränsen, var 2,2, vilket är en betryggande nivå.

Uppgifterna om delårsresultatet 1–6/2013 är inte reviderade.
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