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VARDIA – Q3 – Rekordförsäljning och fortsatt stark tillväxt
Vardia Insurance Group ASA fortsätter att leverera goda resultat i det tredje kvartalet, med fortsatt stark tillväxt
och en månadsförsäljning som är den högsta i bolagets historia. Bruttoomsättning för tredje kvartalet uppgick till
273,5 MNOK (136,4). Premieinkomsten uppgick till 263,3 MNOK (125,3). Skadeprocenten under det tredje kvartalet
(81,3 %) är lägre än motsvarande kvartal föregående år (84,9 %).
"Den positiva tillväxttrenden håller i sig och i det tredje kvartalet nådde vi för fösta gången en försäljning om 100
MNOK under en enskild månad. Vårt bestånd är nu cirka 1 100 MNOK, vilket innebär att vi byggt en plattform som
säkrar den framtida tillväxten och vi förväntas redovisa ett positivt resultat inom en snar framtid”, säger Andreas
Önstorp, VD Vardia Försäkring.
”Vardias svenska verksamhet fortsätter att utvecklas mycket positivt, både vad gäller tillväxttakt och lönsamhet. Det
är inspirerande att se vad en engagerad personalstyrka kan åstadkomma på så pass kort tid”, fortsätter Andreas
Önstorp.
För det tredje kvartalet redovisade koncernen en förlust om 6,3 MNOK. Skadeutfallet under det tredje kvartalet
påverkades negativt av ett antal storskador i Norge och väderrelaterade skador i Sverige. Totalkostnadsprocenten för
kvartalet var 104,3%.
Vardia presenterar resultatet för Q3 kl 15.00 hos Pareto Securities i Stockholm. För anmälan, kontakta
lina.winqvist@vardia.se
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