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Union Bancaire Privée verhoogt het vermogen onder beheer met 8%

Genève, 24 juli 2014


Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) heeft het door haar beheerde vermogen met 8% zien toenemen
ten opzichte van eind december 2013. Het beheerde vermogen eind juni bedraagt CHF 94,8 miljard
(EUR 78 miljard), ten opzichte van CHF 87,7 miljard zes maanden voorheen. Deze toename is met
name het resultaat van een netto instroom van vermogen van CHF 2,4 miljard.



De geconsolideerde nettowinst van de Groep nam eveneens toe met 6,2% en bedraagt CHF 82 miljoen
(EUR 67,5 miljoen), tegenover CHF 77,2 miljoen een jaar eerder.



Dankzij conservatief risico- en balansbeheer behoudt UBP een uitermate solide financiële basis. Met
een Tier 1 ratio van 28% is ze één van de best gekapitaliseerde Zwitserse banken.

Groei van vermogen onder beheer en nettowinst
UBP heeft per 30 juni 2014 een nettowinst van CHF 82 miljoen gerealiseerd, goed voor een stijging van
6,2% in vergelijking met eind juni 2013 (CHF 77,2 miljoen). Het vermogen onder beheer bedraagt per 30 juni
2014 CHF 94,8 miljard, een stijging van 8% ten opzichte van december 2013 (CHF 87,7 miljard); dit cijfer
resulteert in het bijzonder uit een netto instroom van vermogen van CHF 2,4 miljard, alsmede uit de
voltooiing van de integratie van de internationale private banking activiteiten van Lloyds in Monaco per april
2014.
De bedrijfsinkomsten bedroegen CHF 380,8 miljoen (EUR 313,6 miljoen) voor het eerste semester 2014,
tegenover CHF 349,4 miljoen voor dezelfde periode in 2013. De bedrijfskosten bleven goed onder controle
en bedragen CHF 248,4 miljoen (EUR 204,6 miljoen), inclusief de kosten in samenhang met de integratie
van Lloyds. De geconsolideerde kosten/opbrengsten ratio van de Groep bedraagt 65%, ondanks de grote
druk op de marges waaraan de banksector momenteel onderhevig is.

Solide financiële basis
Het balanstotaal bedraagt CHF 18,5 miljard (EUR 15,2 miljard). De balans blijft stabiel en wordt gekenmerkt
door een hoge liquiditeit. Dankzij conservatief risicobeheer behoudt UBP een uitstekende financiële basis en
een gezonde, solide balans. Met een Tier 1 ratio van 28% is UBP één van Zwitserlands best
gekapitaliseerde banken.
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Over Union Bancaire Privée (UBP)
UBP is een van de grootste Zwitserse private banken en een van de best gekapitaliseerde banken, met een Tier 1 ratio van 28%. De bank is
gespecialiseerd in vermogensbeheer voor privé- en institutionele klanten. UBP heeft haar hoofdkantoor in Genève en telt een twintigtal vestigingen over de
hele wereld. Ze telt ongeveer 1350 medewerkers en beheert per 30 juni 2014 CHF 95 miljard (EUR 78 miljard) aan vermogen.
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