God aktivitet og solid inntjening i Pareto
I 2016 fikk Pareto-gruppen driftsinntekter på 1,9 milliarder kroner (2 milliarder kroner i 2015).
Resultat etter skatt endte på 738 millioner kroner, ned fra 1 milliard i fjor. Nedgangen i resultat etter
skatt skyldes primært lavere realisert avkastning på investeringer. Aktiviteten i selskapene har vært
høy, særskilt innen eiendom og shipping. Paretos forvaltningsvirksomhet kunne også vise til gode
resultater og verdipapirfondet Pareto Aksje Norge hadde et spesielt godt år med avkastning på hele
28,4 % mot Oslo Børs Fondsindeks 11,5 %.
Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det nordiske markedet for finansielle tjenester. Selskapets
hovedvirksomhet er rådgivning og megling innen verdipapirer og i prosjektmarkedet,
kapitalforvaltning, investeringsrådgivning samt megling av skip, rigger og forsikringsavtaler.
Pareto har kontorer i Stockholm, Malmø, Helsingfors, København, London, Aberdeen, Paris,
Singapore, Perth, New York og Houston. I Norge er Pareto representert i Oslo, Stavanger, Bergen,
Trondheim og Kristiansand.
Verdipapirmegling, -rådgivning og prosjektfinansiering
Den største delen av gruppens driftsinntekter kommer fra finansiell rådgivning, verdipapirmegling og
prosjektfinansiering i Pareto Securities AS, med inntekter på ca. 1,4 milliarder kroner og et resultat før
skatt på ca. 370 millioner.
Pareto Securities deltok i 55 egenkapitalplasseringer på til sammen rundt 21 milliarder kroner i 2016.
Selskapet var også rådgiver for totalt åtte børsnoteringer, deriblant i Norge, Sverige, Finland og
Frankrike. 2016 var nok et utfordrende år for høyrenteobligasjoner, særlig i det norske markedet og
spesielt innenfor energi og offshore. Like fullt deltok selskapet i tilrettelegging av obligasjoner for mer
enn 20 milliarder kroner. Videre bistod Pareto Securities en rekke utstedere i forbindelse med
obligasjonseiermøter og gjeldsrestruktureringer. Pareto Securities var også rådgiver i flere større
M&A-transaksjoner (salg, oppkjøp og fusjoner) i 2016.
Project Finance virksomheten hadde igjen et meget sterkt år, med stor aktivitet innen både eiendom og
shipping/offshore. Project Finance virksomheten var involvert i eiendomsrelaterte transaksjoner med
en samlet verdi på over 15 milliarder kroner, samt shipping/offshore-relaterte transaksjoner for over 16
milliarder.
Verdipapirforvaltning
Urolige aksjemarkeder gav en krevende start på året for Pareto Asset Management, og
gjeldsproblemene i oljeservice gav utfordringer også i renteforvaltningen. Utover i 2016 tok det seg
imidlertid kraftig opp på begge fronter. Selskapets tradisjonelle norske aksjeforvaltning hadde et
spesielt godt år, med høy avkastning både absolutt og relativt til Oslo Børs. Nettotegningen fulgte et
lignende mønster, med et svakt første halvår og tydelig forbedring i annet halvår.
Forvaltningskapitalen endte på drøyt 42 milliarder kroner.
Pareto Wealth Management tilbyr investeringsrådgivning og formuesforvaltning for bedrifter og
velstående privatpersoner. Hovedproduktet er diversifiserte internasjonale fondsporteføljer. Selskapet
kunne notere ytterligere vekst i forvaltningskapitalen av noterte verdipapirer. Totale kundemidler
utgjør i overkant av 10 milliarder kroner.
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Pareto kjøpte 72,66 % av det svenske forvaltningsselskapet Enter Fonder i 2016. Selskapets
forvaltningskapital ved utgangen av 2016 var 9,2 milliarder norske kroner.
Totalt utgjorde driftsinntektene fra forvaltningsvirksomheten 426 millioner kroner og resultat før skatt
ble 114 millioner kroner.
Skips-, rigg- og forsikringsmegling
Til tross for et vedvarende dårlig offshore-marked leverte Pareto Shipbrokers AS med datterselskapet
Pareto Shipbrokers Ltd tilfredsstillende resultater innen offshoresupply-megling.
Fraktmarkedet på tørrlast nådde bunnen i februar 2016. Deretter gikk det gradvis oppover og selv om
desember måned igjen bød på utfordringer leverte Pareto Dry Cargo et godt resultat i 2016. Tross god
aktivitet i tankmarkedet var ratene under press, men fikk en kraftig oppgang i fjerde kvartal.
P.F. Bassøe leverte et bedre resultat enn i 2015.
Pareto Forsikringsmegling hadde resultatfremgang i et utfordrende marked preget av sterk
konkurranse. Selskapet fokuserer på det norske markedet for skade- og livs-/pensjonsforsikring.
Driftsinntektene fra disse selskapene summerte seg til 169 millioner. Resultat før skatt ble 17 millioner
kroner.
Pareto AS
Pareto-gruppen drives desentralisert og består av flere selvstendige juridiske og operative
datterselskap. Pareto AS er et holding- og investeringsselskap som eier datterselskapene sammen med
nøkkelmedarbeidere. I tillegg har Pareto AS investeringer, primært i gruppens egne
investeringsprodukter. Bokført avkastning og utbytte fra disse investeringene utgjorde 397 millioner
kroner i 2016.
Konsernets egenkapital utgjorde 6,4 milliarder kroner og antall ansatte var 548 ved årsslutt.
Pareto eier ca. 15 prosent av Pareto Bank, der forvaltningskapitalen ved utgangen av året utgjorde
12,9 milliarder kroner. Resultat etter skatt økte fra 175 til 247 millioner kroner. Resultatet for 2016 er
bankens beste årsresultat så langt. Bankens aksje ble notert på Oslo Axess den 27. mai 2016 og
Oslo Børs hovedlisten den 12. desember 2016.
Pareto-gruppen i tall
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Resultat etter skatt

2016
1 941
513
879
738

2015
2 038
588
1 191
1 032

Konsoliderte tall i millioner kroner. Inkluderer ikke Pareto Bank.
Årsrapporten vil senere bli lagt ut på www.pareto.no
For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt Svein Støle på 22 87 87 00 / 901 31 248.
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