01/03/2019

Sammanfattning
Intact Financial Corporation är den största leverantören
av fastighets- och skadeståndsförsäkring i Kanada med
årliga premier per 2017. Tidigare ändrade INGkoncernens dotterbolag ING Canada Intact sitt namn
från ING Canada till Intact Insurance 2009. Företaget
har över 13 000 anställda och försäkrar mer än fem
miljoner individer och företag genom sina
försäkringsdotterbolag. Företaget distribuerar försäkring
under varumärket Intact Insurance genom ett brett
nätverk av mäklare, inklusive det helägda
dotterbolaget BrokerLink, och direkt till konsumenter via
belairdirect. Företaget kom samman genom en rad
stora förvärv som inleddes 2011 när Intact förvärvade
AXA Insurance kanadensiska verksamhet för 2,6
miljarder dollar. Nästa år förvärvade Intact Jevco
Insurance Company för 530 miljoner dollar, vilket gjorde
det möjligt för bolaget att utöka sin tjänst till mäklare
genom möjligheten att erbjuda sina kunder
kompletterande specialprodukter såsom
fritidsfordonsförsäkring och specialprodukter till företag.
Under 2014 förvärvade Intact Metro General Insurance
Corporation som huvudsakligen fungerade i
Newfoundland och Labrador. År 2015 förvärvade den
kanadensiska Direct Insurance Incorporated (CDI), som
utvidgar sin direkt-till-konsumentverksamhet från kust till
kust. I Canadian Canadian Home Insurance
Satisfaction Study, belairdirect rankades högst i Atlantic
/ Ontario-regionen med 799 poäng och i Quebecregionen med 814 poäng och Intact Insurance
rankades tredje med ett poäng på 791.

Nyckeltal
P/E: 21.78
Direktavkastning: 2.73%
Market Cap: 14.3 Miljarder
Revenue: 9.7 Miljarder
Market Rating: A

01/03/2019

Sammanfattning

Manulife Financial Corporation (även känt som
Financière Manuvie i Quebec) är ett kanadensiskt
multinationellt försäkringsbolag och leverantör av
finansiella tjänster med huvudkontor i Toronto, Ontario,
Kanada. Företaget är verksamt i Kanada och Asien som
"Manulife" och i USA främst genom sin John Hancock
Financial Division. Från och med december 2015
sysselsatte företaget cirka 34 000 personer och hade 63
000 agenter under kontrakt och har 935 miljarder dollar i
tillgångar under förvaltning och administration. Manulife
tjänster över 26 miljoner kunder världen över. Manulife
är det största försäkringsbolaget i Kanada och den 28: e
största fondförvaltaren i världen baserat på
världsomspännande institutionella tillgångar under
ledning (AUM). Manulife Bank of Canada är ett helägt
dotterbolag till Manulife.
.

Nyckeltal
P/E: 14.43
Direktavkastning: 4.75%
Market Cap: 41 Miljarder
Revenue: 47 Miljarder
Market Rating: A-

01/03/2019

Sammanfattning

Ford Motor Credit Company LLC, d / b / a Ford Credit,
är Ford Motor Company Financial Services, och har sitt
huvudkontor i Dearborn, Michigan. Den övervägande
delen av Ford Credits verksamhet består i att finansiera
Ford och Lincoln fordon och stödja Ford och Lincoln
återförsäljare. Specifikt är dess affärsverksamhet
koncentrerad inom bilfinansiering för konsumenter och
återförsäljarförteckning och leasing. Ford Credit
konkurrerar huvudsakligen på grundval av service- och
finansieringsprogram, inklusive Ford sponsrade. En viktig
grund för sin tjänst är att tillhandahålla breda och
konsekventa inköpspolicyer för försäljnings- och
leasingavtal för detaljhandel och konsekvent stöd för
återförsäljarfinansieringskrav över ekonomiska
konjunkturer. Dessa strategier har hjälpt Ford Credit att
bygga starka relationer med Fords återförsäljarnätverk
som förbättrar konkurrenskraften. Ford Credit ger också
kommersiell finansiering och kreditkrediter till
återförsäljare som säljer Ford Motor Companyprodukter. Företaget utfärdar också kommersiellt
papper och andra skuldinstrument på Fords vägnar.
Ford Credit äger även Lincoln Automotive Financial
Services, armen som finansierar Lincoln-fordon.

Nyckeltal
P/E:
Direktavkastning:
Market Cap:
Revenue:
Market Rating: BBB
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Sammanfattning
Bell Canada (kallad Bell) är ett kanadensiskt
telekomföretag med huvudkontor i Montreal,
Quebec, Kanada. Det är det befintliga lokala
utbytesföretaget för telefon- och DSL-internettjänster i
de flesta Kanada regioner öster om Saskatchewan
och i norra territorierna, och en stor konkurrensutsatt
lokal utbytesoperatör för företagskunder i de västra
provinserna. Dotterbolaget Bell Aliant tillhandahåller
tjänster i Atlanten. Det tillhandahåller mobiltjänst via
sin Bell Mobility (inklusive flankers varumärke Virgin
Mobile Canada) och tv genom sin Bell TV
(direktsändnings satellit) och Bell Fibe TV (IPTV)
dotterbolag. Bell Canadas huvudkonkurrenter är
Rogers Communications i Ontario, Telus och Shaw
Communications i västra Kanada och Quebecor
(Videotron) och Telus i Quebec. Företaget serverar
över 13 miljoner telefonlinjer och har sitt huvudkontor
på Campus Bell-komplexet i Montreal. Bell Canada är
en av huvudaktierna i holdingbolaget BCE Inc.,
tidigare känt som Bell Canada Enterprises. Förutom
Bell Canada-telekommunikationsegenskaperna äger
BCE även Bell Media (som driver
massmediaegenskaper inklusive det nationella CTVtelevisionsnätverket) och har betydande intressen i
ishockeyklubben Montreal Canadiens och Maple
Leaf Sports & Entertainment, ägare till flera Torontoprofessionella sportfranchises. BCE rankade nummer
262 på 2011 års utgåva av Forbes Global 2000-listan.

Nyckeltal
P/E:
Direktavkastning:
Market Cap:
Revenue:
Market Rating: BBB+
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Sammanfattning

AltaGas är ett nordamerikanskt energiinfrastrukturföretag
baserat i Calgary, Alberta. Företaget är verksamt i tre
affärssegment: gas, kraftproduktion och verktyg. AltaGas
började verksamheten i Calgary 1994 inom
naturgasbranschen, med målet att bygga en västra
kanadensisk midstream-verksamhet. Företaget började
senare sin nytta segment i 1998 i Alberta, och gick in i
kraftverksamheten 2001. År 2017 kom AltaGas överens om
att köpa WGL Holdings, vilket väsentligt utökade sin närvaro
i USA.
Gas-segmentet betjänar kunderna främst i den västra
canadiska sedimentära bassängen och transagerar mer än
2 Bcf / d naturgas. Divisionen tjänar många syften, inklusive
insamling och bearbetning av naturgas, utvinning och
separation av naturgasvätskor, överföringsrörledningar för
både gas och vätskor, lagring och marknadsföring.
AltaGas genererar och säljer el genom både
naturgaskraftverk och förnyelsebara källor, med en total
kapacitet på 1 708 megawatt. Företaget äger också 20MW
batterilagring i Pomona, Kalifornien.

Nyckeltal
P/E:
Direktavkastning: 6.88%
Market Cap: 3.8 Miljarder
Revenue: 3.27 Miljarder
Market Rating: BBB
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Sammanfattning
The Canadian Imperial Bank of Commerce (franska:
Banque Canadienne Impériale de Commerce),
vanligen kallad CIBC, är en av bankerna "Big Five" i
Kanada. Banken har sitt huvudkontor vid Commerce
Court i Toronto, Ontario. Det är också en av de två
stora bankerna som ursprungligen grundades i
Toronto tillsammans med Toronto-Dominion Bank. Den
kanadensiska kejserliga handelsbanken bildades
genom den 1 juni 1961 sammanslagningen av den
kanadensiska handelsbanken (grundad 1867) och
den imperialistiska banken i Kanada (grundad 1873),
den största sammanslagningen mellan befraktade
banker i kanadensisk historia. Banken har fyra
strategiska affärsenheter: Kanadensisk personal- och
småföretagsbank, Kanadensisk kommersiell bankoch förmögenhetsförvaltning, US Commercial
Banking and Wealth Management och Capital
Markets. [5] Den har internationella operationer i USA,
Karibien, Asien och Europa. Globalt tjänar CIBC mer
än elva miljoner kunder och har över 40 000 anställda.
Företaget rankas på nummer 172 på Forbes Global
2000-noteringen. År 2012 heter CIBC den starkaste
banken i Nordamerika och den 3: e starkaste banken
i världen av Bloomberg Markets magazine.

Nyckeltal
P/E: 9.17
Direktavkastning: 5.01%
Market Cap: 48 Miljarder
Revenue: 17.8 Miljarder
Market Rating: BBB
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Sammanfattning
Nova Scotias bank (franska: La Banque de NouvelleÉcosse), som fungerar som Scotiabank (franska:
Banque Scotia), är en kanadensisk multinationell bank.
Det är den tredje största banken i Kanada genom
inlåning och marknadsvärde. Det tjänar mer än 24
miljoner kunder i över 50 länder runt om i världen och
erbjuder en rad produkter och tjänster, inklusive
personlig och kommersiell bank,
förmögenhetsförvaltning, företags- och
investeringsbank. Med ett team på mer än 88 000
anställda och tillgångar på 998 miljarder dollar (per 31
oktober 2018) handlar Scotiabank på Toronto (TSX:
BNS) och New York Exchange (NYSE: BNS). Scotiabank
grundades i Halifax, Nova Scotia 1832, och har flyttat
sina kontor till Toronto, Ontario, 1900. Scotiabank har
fakturerat sig som "Kanadas mest internationella bank"
på grund av sina förvärv, främst i Latinamerika och
Karibien, och även i Europa och delar av Asien.
Genom sitt dotterbolag ScotiaMocatta är det medlem
av London Bullion Market Association och en av fem
banker som deltar i London-guldfixeringen.
Scotiabanks institutionsnummer (eller banknummer) är
002. Företaget rankades på nummer 41 på SNL
Financial Worlds 100 största banknotering, september
2013 och leddes av VD och koncernchef Brian J.
Porter.

Nyckeltal
P/E: 10.72
Direktavkastning: 4.65%
Market Cap: 89 Miljarder
Revenue: 28.8 Miljarder
Market Rating: AA
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Sammanfattning

Nyckeltal

Choice Properties Real Estate Investment Trust är ett
kanadensiskt oincorporated, open-end
fastighetsinvesteringsförtroende baserat i Toronto, Ontario.
Det är det största fastighetsinvesteringsförtroendet i
Kanada, med ett företagsvärde på 16 miljarder dollar.
Den äger huvudsakligen kanadensiska detaljhandelar
som förankras av sin stora hyresgäst och
majoritetsuppehållare, Loblaw Companies, Canadas
största livsmedelsförhandlare, som styrs av familjen
Weston. Det är noterat på Toronto Stock Exchange.

P/E: 15.44
Direktavkastning: 6.04%
Market Cap: 3.4 Miljarder
Revenue:
Market Rating: BBB

Sammanfattning
Enbridge Inc. är ett kanadensiskt multinationellt
energitransportbolag baserat i Calgary, Alberta. Det
fokuserar på transport, distribution och produktion av
energi, främst i Nordamerika. Som en transportör av
energi, driver Enbridge i Kanada och USA, det längsta
råolja och flytande kolvätenes transportsystem i
Nordamerika. Som distributör av olika bränslen äger
och driver Canadas största naturgasdistributionsnät,
som tillhandahåller distributionstjänster i Ontario,
Quebec, New Brunswick och New York.

Nyckeltal
P/E:
Direktavkastning: 6.23%
Market Cap: 95 Miljarder
Revenue: 47 Miljarder
Market Rating: BBB+
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Sammanfattning
Loblaw Companies Limited är den största kanadensiska
livsmedelsförsäljaren, som omfattar företag och
franchise-stormarknader som verkar inom 22 regionala
och marknadssegmenter (inklusive Loblaws) samt
apotek, bank och kläder. Loblaw driver ett privat
märkesprogram som inkluderar livsmedelsbutik och
hushållsartiklar, kläder, babyprodukter, läkemedel,
mobiltelefoner, allmänna varor och finansiella tjänster.
Loblaw-varumärkena omfattar presidentens val, namn,
Joe Fresh, T & T, Exact, Seaquest, Azami och Teddy's
Choice. De flesta av Loblaws 136 000 heltidsanställda
och deltidsanställda är medlemmar i United Food and
Commercial Workers, med undantag för arbetstagare
på The Real Canadian Wholesale Club i Alberta, som är
medlemmar i Christian Labour Association of Canada.
Loblads regionala livsmedelsdistributionsavdelningar
inkluderar Westfair Foods Ltd. i västra Kanada och norra
Ontario, National Grocers Co. Ltd. i Ontario, Provigo Inc.
i Quebec och Atlantic Wholesale Ltd. i Atlantic Canada.

Nyckeltal
P/E: 43.72
Direktavkastning: 1.84%
Market Cap: 24 Miljarder
Revenue: 46.77 Miljarder
Market Rating: BBB

