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היקף הנכסים המנוהלים על ידי  UBPצמח ב8% -
 24ביולי 2014
בנק  (UBP) UBP SA ,Union Bancaire Priveeהשיג צמיחה של  8%בהיקף הנכסים המנוהלים ,מאז סוף
דצמבר  ,2013מ 87.7 -מיליארד פרנק שוויצרי ל 94.8 -מיליארד ) 106.9מיליארד דולר( כיום .צמיחה זו משויכת
בחלקה לתזרים מזומנים נקי של  2.4מיליארד פרנק שוויצרי.
רווחי הקבוצה המאוחדים צמחו גם הם ב ,6.2% -ל 82 -מיליון פרנק שווצרי ) 92.5מיליון דולר( ,מ 77.2 -מיליון פרנק
שוויצרי בשנה הקודמת.
הבנק שמר על בסיס פיננסי איתן הודות לגישה זהירה לניהול סיכונים ולשמירה קפדנית של המאזן .עם יחס הון של
 28%ברובד ראשון ) ,(Tier 1זהו אחד הבנקים השוויצרים בעלי רמת ההון הגבוהה ביותר.
נכסים בניהול וצמיחה ברווח הנקי
נכון ל 30 -ביוני  UBP ,2014הציג רווח נקי של  82מיליון פרנק שווצרי ,המהווה צמיחה שנתית של ) 6.2%מרמה של
 77.2מיליון פרנק שוויצרי( .היקף הנכסים בניהול הבנק הגיע ל 94.8 -מיליארד פרנק שוויצרי ,עליה של  8%מדצמבר
 87.7) 2013מיליארד פרנק שוויצרי( .עליה זו מיוחסת בחלקה לתזרים מזומנים נקי של  2.4מיליארד פרנק שוויצרי,
ובנוסף ,למיזוג המלא של הפעילות הבנקאית הפרטית של  Lloydsעם העברת סניף מונקו ,אשר נכנס לפעילות
באפריל האחרון.
ההכנסה הכוללת במהלך שני הרבעונים הראשונים של השנה הגיעה ל 380.8 -מיליון פרנק שווצרי ) 429.4מיליון
דולר( ,והיא מהווה עליה מ 349.3 -מיליון פרנק שווצרי במחצית הראשונה של השנה שעברה .הוצאות תפעוליות
נשמרו בשליטה ,בגובה של  248.4מיליון פרנק שווצרי ) 280.1מיליון דולר( ,כולל עלויות האינטגרציה של .Lloyds
יחס העלות/הכנסה המאוחד עבור הקבוצה היה  65%למרות לחץ חזק על המרווחים בתעשיית הבנקאות.
יסודות פיננסים חזקים
המאזן הסתכם ב 18.5 -מיליארד פרנק שווצרי ) 20.8מיליארד דולר( .בסך הכל ,הוא נותר יציב עם נזילות גבוהה.
מדיניות ניהול סיכונים שמרנית ,תרמה לכך ש UBP -הצליח בנוסף לשמור על בסיס פיננסי יציב :עם שיעור הון של
 28%ברמה של  UBP ,Tier 1הוא אחד הבנקים השוויצרים בעלי רמת היוון הגבוהה ביותר.
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אודות Union Bancaire Privée - UBP
 UBPהוא אחד הבנקים הפרטיים המובילים בשווייץ ,והוא אחד מהבנקים עם הלימות ההון הטובה ביותר ,עם יחס הון
רובד  1של  .28%הבנק מתמחה בתחום ניהול הון עבור לקוחות פרטיים וארגוניים .הוא ממוקם בג'נבה ומעסיק כ-
 1,350אנשים ב 20 -אתרים ברחבי העולם .הוא מחזיק בנכסים מנוהלים בשווי  95מיליארד פרנק שוייצרי )107
מיליארד דולר( נכון ל  30-ביוני.2014 ,
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