
 

 

 

 

PRESSMEDDELANDE 2019-11-14 

 

Marginalen Bank publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 
 

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) har idag publicerat delårsrapport för det tredje kvartalet 

2019. Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 68,2 mkr (79,6). Utlåningen till allmänheten 

ökade till 17 486,1 mkr (17 190,6).  

- Resultatet från den löpande verksamheten är fortsatt stabil, räntenettot förbättras, 

kreditförlusterna minskar och utlåningen ökar. Värdejusteringar på förvärvade 

fordringsportföljer har dock en direkt påverkan på rörelseresultatet som därmed sjunker, 

säger Ewa Glennow, vd på Marginalen Bank.  

 

Sammanfattning tredje kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet 2019 i bankkoncernen 

 Rörelseresultatet för perioden uppgick till 68,2 mkr (79,6)  

 Periodens totalresultat efter skatt steg till 50,6 mkr (64,8) 

 K/I-talet uppgick till 58,0% (53,5) 

 Utlåningen till allmänheten uppgick steg till  17 486,1 mkr (17 190,6) 

 Avkastningen på eget kapital steg till 11,9% (14,0) 

 Räntenettot uppgick till 169,8 mkr (160,9)  

 Kreditförlustnivån uppgick till 0,2% (0,6) 

 

Om Marginalen Bank 

Marginalen Bank Bankaktiebolag erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, 

spara, betala och försäkring. Marginalen Bank är moderbolag i en koncern som bildades i samband med att dotterbolagen 

Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Dotterbolagen äger 

och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bankkoncernen har cirka 300 medarbetare fördelade på kontor i 

Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och 

står under Finansinspektionens tillsyn. Samtliga inlåningskonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 14 november 2019 kl.16.00. 

För ytterligare information kontakta: 

Adnan Hadziosmanovic, finanschef, +46 702 563 200, adnan.hadziosmanovic@marginalen.se 

Anders Karlström, informationschef, +46 707 735 36 77, anders.karlstrom@marginalen.se 

Den fullständiga rapporten finns på www.marginalen.se 
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