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Stockholm 2018-07-24 kl. 07.00 

Pressrelease 
Intrum: Starkt kvartal – goda möjligheter 
framöver 
 

 Förbättrat rörelseresultat – Rörelseresultatet exklusive 
engångsposter, jämförelsestörande poster och omvärderingar ökade 
till 1 195 miljoner kronor; en ökning med 20 % jämfört med förra året 

 

 Starkt kvartal för portföljinvesteringar – Portföljinvesteringar uppgick 
till 2,4 miljarder kronor. Det redovisade värdet av portföljinvesteringar 
har ökat med 29 % sedan föregående år och avkastningen på 
portföljinvesteringar exklusive omvärderingar uppgick till 15 procent, 
samma nivå som Q1     

 

 Förbättrade kredithanteringsmarginaler – 28 %, en ökning från 25 % 
vid slutet av Q1 

 

 Fortsätter leverera på ökade synergimål – Synergivinster om 380 
miljoner kronor per årsbasis har uppnåtts 

 

 Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten – 1,7 miljarder 
kronor, vilket leder till en skuldsättningsgrad (nettoskuld/ cash 
EBITDA) om 3,8x 

 
"Vi är nöjda med ett starkt andra kvartal och fortsätter successivt leverera 

förbättrade resultat inom alla delar av verksamheten. Vi har en solid 

investeringsnivå samtidigt som vi behåller avkastning, disciplinerad prissättning 

och höga inflöden i inkassoverksamheten. Vi levererar också på våra mål för 

ökade synergier, förbättrar våra kredithanteringsmarginaler och börjar se några 

tidiga tecken på organisk tillväxt i kredithanteringsomsättningen", säger Mikael 

Ericson, vd och koncernchef Intrum.  

 

"När vi blickar framåt ser vi flera positiva tecken på ett ökat momentum för 

verksamheten. Vi ser en attraktiv marknad där vi som den ledande europeiska 

aktören kommer kunna dra nytta av vår konkurrenskraft och diversifierade 

affärsmodell. Vi vet att det inte alltid kommer att vara en kontinuerlig uppåtgående 
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trend, men vi är fortsatt övertygade om vår förmåga att kunna leverera alla våra 

2020-mål ", tillägger Mikael Ericson.  

 

Kvartalsrapporten och presentationen finns tillgängliga på engelska på 

intrum.com/investors.   

 

Mikael Ericson, vd och koncernchef, tillsammans med Thomas Moss, tillförordnad 

ekonomi- och finansdirektör, kommenterar resultatet i en webcast den 24 juli 

klockan 9:00.  

 

För att lyssna på presentationen live, vänligen ring: 

 

+44 20 3008 9817 (UK) 

+46 8 5063 9549 (SE) 

+1 855 831 5947 (US) 

 

Länk till webcast  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mikael Ericson, vd & koncernchef, tel: 08-546 102 02 

Thomas Moss, tillförordnad ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-546 102 02 
 
Louise Bergström, Investor Relations - direktör, tel: 08-546 103 42 

 

 

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 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 cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 

2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och 

Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com. 

 

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för 

offentliggörande den 2018-07-24 kl. 07.00. 

https://tv.streamfabriken.com/intrum-q2-2018

