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Nok et kvartal med sterk vekst og positivt
resultat

Instabank legger i dag frem resultatet for tredje kvartal 2017.

Finansielle hovedtrekk

• Netto resultat etter skatt på NOK 2,2 millioner
• Kvartalsvekst i netto utlån på NOK 305 millioner
• Netto utlån på NOK 1.093 millioner
• Kundeinnskudd på NOK 1.062 millioner
• Totale inntekter på NOK 30,5 millioner
• Sum egenkapital på NOK 237 millioner



Operasjonelle hovedtrekk

• Fortsatt sterk utlånsvekst som overgår målene for perioden.
• Instabank og SkeidarLiving Group (Skeidar) har signert en

strategisk avtale som innebærer at Instabank får enerett på
distribusjon av finansieringsprodukter i Skeidar-gruppen,
samtidig som Skeidar kjøper 10 prosent i Instabank gjennom en
rettet emisjon.

• Planlagt lansering i det finske markedet i starten av 2018.
• Låneporteføljen ble omklassifisert til

massemarkedsengasjementer, og endringen trådte i kraft fra og
med 1. juli 2017.

Banksjefen er fornøyd og ser positivt på veien videre

- Vi er svært fornøyde med å levere nok et kvartal med sterk vekst. Det er en
milepæl for oss å levere andre kvartal i pluss, samt å levere et akkumulert
positivt resultat hittil i 2017. Tiden fremover ser positiv ut med oppstart i
Finland og lansering av salgsfinansiering i Skeidars varehus rundt årskiftet,
sier banksjef Robert Berg.

Linker

Kvartalsrapport for tredje kvartal

Investorpresentasjon for tredje kvartal

Instabank ASA er en ny norsk digital bank, lansert i september 2016, med
kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste
kundeopplevelsen i sitt marked – og har et kompromissløst fokus på
tilgjengelighet, enkelthet og innovasjon.

Instabank tilbyr i dag gunstige spareprodukter, forsikringer og usikrede lån til
privatpersoner. I tillegg jobber teamet hele tiden med å utvikle nye produkter
og tjenester.

Banken er i all hovedsak eid av norske investorer, og det er ingen

https://instabank.no/globalassets/instabank_interim_report_q3_2017.pdf
https://instabank.no/globalassets/instabank_q3-2017_presentation.pdf


enkeltaksjonær som eier mer enn 10 % av selskapet.

”Vi tenker ikke som en bank, vi tenker som deg.”

For mer informasjon: instabank.no | Facebook | Twitter | Linkedin | Instagram
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