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Curych, 6. března 2017 

 

Švýcarská finanční skupina Swiss Life působící i v České republice zvýšila svůj 

čistý zisk o 5 % na 926 milionů CHF 

 

- Skupina Swiss Life v roce 2016 opět zlepšila svou výkonnost a dosáhla provozního 

zisku ve výši 1 402 milionů CHF, což představuje meziroční růst o 5 %. 

- Čistý zisk skupiny se zvýšil o 5 % na 926 milionů CHF. 

- Společnost Swiss Life Asset Managers pokračovala v růstu. Čistá aktiva z nového 

obchodu třetích stran dosáhla 8,5 miliard CHF, aktiva třetích stran pod správou vzrostla 

o 28 % na 49,6 miliard CHF (2015: 38,8 miliard CHF). 

- Vlastní kapitál se zvýšil o 12 % na 13,7 miliard CHF. Návratnost vlastního kapitálu (ROE) 

dosáhla 9,6 % (2015: 9,7 %). 

- Představenstvo společnosti navrhne na valné hromadě zvýšení dividendy z 8,50 CHF 

na 11,00 CHF. 

 

Patrick Frost, generální ředitel skupiny Swiss Life: „Výsledky za rok 2016 jsou opět potěšující. Náš 

silný provozní výkon dokazuje, že zvyšujeme ziskovost i v náročném prostředí a plníme plány 

v rámci celoskupinového strategického programu „Swiss Life 2018“. Investice do rozvoje se 

vyplácí.“ 

  

Skupina Swiss Life zvýšila svůj čistý zisk z 878 milionů CHF na 926 milionů CHF (meziroční nárůst 

o 5 %). Provozní zisk vzrostl o 5 % na 1,402 miliardy CHF. Pobočka Swiss Life Švýcarsko zvýšila 

svůj provozní zisk o 7 % na 812 milionů CHF. Ve Francii skupina Swiss Life zaznamenala zvýšení 

výsledku o 2 % na 224 milionů EUR. Pobočka skupiny Swiss Life v Německu přispěla k 

celkovému výsledku částkou 115 milionů EUR (pokles o 5 %). Swiss Life International, do které 

patří také česká Swiss Life Select, dosáhla zisku ve výši 41 milionů EUR (nárůst o 6 %). 

Společnost Swiss Life Asset Managers přispěla k celkovému výsledku skupiny částkou 243 

milionů CHF, což představuje meziroční růst o 8 %. 

 

 

Významný pokrok v plnění programu „Swiss Life 2018“ 

Skupina Swiss Life dosáhla pokroku také v plnění cílů v rámci programu „Swiss Life 2018“. 

Ukazatel efektivnosti skupiny v pojišťovnictví se zlepšil o tři bazické body na 0,58 %. Provozní 

náklady v pojišťovnictví klesly o 1 % a pojistné rezervy se zvýšily o 3 %. Navzdory dalšímu poklesu 
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úrokových sazeb vzrostla marže u nových obchodů na 2,1 % ve srovnání s úrovní 1,7 % 

v předchozím roce. Podařilo se to díky disciplinovanému řízení marže a lepšímu, kapitálově 

efektivnějšímu novému mixu obchodních činností.  

 

Hodnota nových obchodů vzrostla z 268 milionů CHF v roce 2015 na 296 milionů CHF (nárůst  

o 10 %). Skupina Swiss Life dosáhla v roce 2016 návratnosti vlastního kapitálu ve výši 9,6 % 

(předchozí rok: 9,7 %) a opět se tak dostala do horní úrovně cílového pásma 8 až 10 %. Vlastní 

kapitál činil 13,7 miliard CHF (nárůst o 12 %).  

 

Zvýšení dividendy na 11 CHF na akcii 

Na výroční valné hromadě, která se bude konat dne 25. dubna 2017, navrhne správní rada 

zvýšení dividendy na 11 CHF na akcii (2015: 8,50 CHF).  

 

- konec - 
 
Poznámky pro editory: 

 

Swiss Life 

Swiss Life je přední evropskou finanční skupinou působící v oblasti správy privátních i korporátních financí, řízení rizik a 

zajištění penze. Klíčovými trhy skupiny jsou Švýcarsko, Francie a Německo. Swiss Life poskytuje svým privátním i 

korporátním klientům prostřednictvím vlastních poradců a obchodních partnerů komplexní finanční poradenství šité na 

míru. Poradenství společnosti Swiss Life Select je založené na principu „best select“, který klientům přináší nezávislý výběr 

nejvhodnějších z možných řešení.  
 

Swiss Life Holding AG se sídlem v Curychu byl založen v roce 1857 jako Schweizerische Rentenanstalt. Akcie Swiss Life 

Holding AG jsou kótovány na burze SIX Swiss Exchange (SLHN). Skupina Swiss Life zaměstnává kolem 7000 pracovníků 

a 4600 profesionálních finančních poradců. 

 
Upozornění ohledně výhledových informací 

Tato publikace obsahuje konkrétní výhledové výroky, např. výroky obsahující výrazy jako „domníváme se“, 

„předpokládáme“, „očekáváme“ či podobné výrazy. Tyto výhledové výroky jsou ze své podstaty vystaveny známým i 

neznámým rizikům, nejistotám a dalším důležitým faktorům. To může vést k podstatnému rozdílu mezi skutečnými 

výsledky, vývojem a očekáváními skupiny Swiss Life na jedné straně a tím, co je výslovně nebo implicitně popsáno v těchto 

výhledových výrocích. Vzhledem k těmto nejistotám čtenáři připomínáme, že tyto výroky jsou pouze prognózami a neměly 

by být přeceňovány. Ani skupina Swiss Life, ani členové správní rady, výkonní manažeři, manažeři, zaměstnanci či externí 

poradci, ani žádná jiná osoba spolupracující se skupinou Swiss Life nebo s jakýmkoli jiným vztahem k této společnosti 

nečiní žádné výslovné ani implicitní prohlášení a neposkytuje žádné výslovné ani implicitní záruky ohledně správnosti či 

úplnosti informací obsažených v této publikaci. Skupina Swiss Life a výše zmíněné osoby neponesou za žádných okolnosti 

odpovědnost za žádné přímé či nepřímé ztráty vzniklé z použití těchto informací. Skupina Swiss Life se navíc nijak 

nezavazuje veřejně aktualizovat nebo měnit kterýkoli z těchto výhledových výroků nebo je upravovat podle nových 

informací, budoucích událostí, budoucího vývoje či podobných faktorů. 

 

Pro více informací prosím kontaktujte:  

Marcel Bodnár    

FleishmanHillard   

T: 736 751 155    

E: bodnar@fleishman.com 

 


