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Egenkapitalavkastning 19,7 % mot 18,8 % i 1. kvartal 2016
Resultat pr. aksje kr 0,17 mot kr 0,14
Egenkapital pr. aksje kr 3,64 mot kr 2,99
Tap på utlån 0,16 % mot 0,89 %
Samlede utlån kr 2.453 mill. mot kr. 2.074 mill., dvs. 18 % vekst på 12 måneder

Refinansieringslån med pant i fast eiendom, som utgjør bankens viktigste
produktområde, viser en fortsatt god og stabil utvikling i et voksende marked. Den
forsterkede satsningen på markedsføring i 1. kvartal har gitt god uttelling, med bl.a. 77
% flere nettsøknader enn i 1. kvartal i fjor. I bedriftsmarkedet er aktivitetene spisset mot
profesjonelle eiendomsutviklere i Oslo-området, noe som har materialisert seg i form av
en vekst på 4,3 % i brutto utlån i løpet av kvartalet.
Finans2 har det siste året gjennomført store endringer for å bygge opp en sterk og
konkurransekraftig plattform innen fordringsfinansiering og kjøp av porteføljer. Det ble
på slutten av fjoråret og i 1. kvartal signert en rekke nye kundeavtaler. Implementering av
denne type avtaler er tidkrevende, og leveranser av tjenester vil derfor først startes opp
fra mai. Resultatet etter skatt for 1. kvartal er i tråd med styrets forventninger.
– Vi er godt fornøyd med forbedringen av de økonomiske resultatene i 1. kvartal, og ser
at vårt målrettede arbeid med å effektivisere virksomheten og skape et godt grunnlag for
videre lønnsom vekst innen eksisterende og nye markedsnisjer, gir god uttelling, sier
administrerende direktør Frode Ekeli. – Vi ser samtidig at etableringen av Finans2 og et
tett samspill med banken i forhold til oppfølging av utsatte lån, fortsetter å gi gode
synergieffekter. Andelen misligholdte lån er redusert fra 11 % i fjor til 8,9 % ved utgangen
1. kvartal 2017.
– Finans2 har det siste året vært gjennom en omfattende oppbyggingsfase med fokus på
forretningsutvikling, etablering av digitale kunde- og kommunikasjonsløsninger, samt
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rekruttering og oppbygging av intern spisskompetanse. - Våre nye og integrerte løsninger
blir meget godt mottatt i markedet og en rekke nye, solide kundeforhold er under
etablering med oppstart i 2. kvartal, sier daglig leder Tørres Grønseth i Finans2.
– Vårt hovedfokus vil være på lønnsom vekst innen SMB-markedet og på utvikling av gode
digitale kundeløsninger, fortsetter han. Finans2 har i løpet av 1. kvartal også etablert et
kontor utenfor Stockholm med 2 ansatte. – Med virksomhet i 3 nordiske land er Finans2
nå i stand til å levere fordringsadministrative tjenester til kunder med et nordisk
fotavtrykk. – Vi ser stadig oftere at våre kunder etterspør tjenester på tvers av
landegrensene og dette er med på å styrke Finans2’s posisjon, avslutter Tørres Grønseth.
Bank2 og Finans2 har i løpet av 1. kvartal flyttet sammen i nye lokaler i Henrik Ibsens gate
60. Dette bidrar ytterligere til å forsterke samspillet mellom selskapene og leveranse av
integrerte løsninger innen finansiell restrukturering og fordringsadministrasjon.

Kontakt Bank2 ASA v/adm. direktør Frode Ekeli, 911 42 303, fe@bank2.no for ytterligere
informasjon
(Vedlagt et bilde av Frode Ekeli, adm. direktør Bank2)

Bank2 ASA er en nisjebank som ble etablert i 2005. Banken har spesialisert seg på å tilby
bransjetilpassede løsninger til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som har
behov for et alternativ til andre banker. Våre medarbeidere er spesialister på økonomisk
rådgivning i situasjoner der det er behov for opprydning og handlingsrom for å
gjennomføre finansiell restrukturering. Vi bidrar til gode løsninger og økonomisk
friskmelding ved å ivareta kundens interesser på best mulig måte. Vi tilbyr lån mot pant i
fast eiendom, samt refinansieringslån uten sikkerhet.
Bank2 tilbyr også profesjonelle aktører finansiering av mindre eiendomsprosjekter i Oslo
og omegn, primært som et supplement til andre banker. Vi har kompetente og dyktige
medarbeidere som kjenner dette markedet godt. Som en liten bank med korte
beslutningsveier, kan vi være en fleksibel samarbeidspartner.
Finans2 tilbyr tredjepartsinkasso, fordringsadministrative tjenester som reskontro og
fakturaadministrasjon, samt fordringsfinansiering i form av factoring og kjøp av
fordringer og porteføljer, sammen med Bank2. Som en utfordrer i markedet kan selskapet
tilby bransjetilpassede løsninger og meget kompetente medarbeidere.
Sammen tilbyr Bank2 og Finans2 et helhetlig og proaktivt tilbud til finansielle
samarbeidspartnere innen finansiell restrukturering og fordringsadministrasjon.
Bank2 har 23 medarbeidere, og deltar i alliansesamarbeidet i Eika-Gruppen. Finans2 har
43 ansatte i Norge og tre i Danmark. Selskapene er samlokalisert i Henrik Ibsens gate 60.

