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Stockholm 2017-10-19 kl. 14.30 

Historisk proforma finansiell 
information per region för Intrum 

I syfte att öka informationen kring sammanslagningen mellan Intrum Justitia och 

Lindorff, finns nu historisk proforma finansiell utveckling för den kombinerade 

enheten Intrum, tillgänglig via följande länk: 

Länk till historisk proforma finansiell information 

Den finansiella informationen på pro forma-basis inkluderar de geografiska 

regionerna som ett komplement till den finansiella informationen på pro forma-

basis för koncernen som helhet som offentliggjordes genom ett pressmeddelande 

den 14 juli 2017. Informationen för hela koncernen återges även i detta 

pressmeddelande för att ge en fullständig översikt.  

Proforma finansiell historik för resultaträkningen exkluderar de enheter som 

kommer att avyttras i enlighet med beslut från EU kommissionen. Dessa enheter 

redovisas som ”vinst från avvecklad verksamhet, netto efter skatt” från och med 

delårsrapporten för andra kvartalet 2017. 

Avseende större förvärv under 2016 och det första kvartalet 2017 har 

konsolidering av Aktua (del av region Spanien) skett från 1 juni 2016 och 1st 

Credit (del av region Väst & Syd Europa) skett från 1 februari 2017. 

Denna information lämnades för offentliggörande, genom nedan kontaktpersons 

försorg, den 19 oktober 2017 kl.14.30. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Erik Forsberg, Finansdirektör 

Tel: 08–546 102 02 

 

  
Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 23 marknader i Europa. 

Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens 

kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets 

mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över  

8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper över 100 000 företag runt om i Europa. Under 

de tolv månader som avslutades i mars 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,9 miljarder kronor. Intrum har 

sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på 

www.intrum.com. 

https://www.intrum.com/globalassets/corporate/ir/proforma_171019_sve.pdf

