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Veksten fortsetter for Instabank i Q2

Instabank legger i dag frem resultatet for andre kvartal 2018.

Høydepunkter i kvartalet:

• Netto resultat etter skatt på NOK 6,7 millioner kroner,
sammenliknet med NOK 4 millioner i Q1

• Fortsatt solid utlånsvekst: 266,1 MNOK
• Vellykket rettet emisjon på 62,4 MNOK
• Lanserte nytt salgsfinansieringsprodukt sammen med Skeidar
• Ny distribusjonskanal gjennom Eplehuset (Apple forhandler):

"Eplehuset Oppdatert", en finansieringsløsning for Apple
produkter



• Sponsorsamarbeid med NRK i forbindelse med FIFA World Cup
med sterk eksponering i bankens kjernemålgrupper 

Nøkkeltall i kvartalet:

• Kvartalsvekst i netto utlån på NOK 266,1 millioner kroner
• Utestående netto utlån på NOK 1,835 millioner kroner
• Kundeinnskudd på NOK 1,945 millioner kroner
• Totale inntekter på NOK 44,8 millioner kroner
• Netto resultat etter skatt på NOK 6,7 millioner kroner
• Sum egenkapital på NOK 379 millioner kroner

"Vi er svært stolte over å kunne levere enda et kvartal med solid vekst og
meget gode resultater, samtidig som vi har utviklet vårt partnerskap med
Skeidar ytterligere og lansert samarbeid med Eplehuset og deres spennende
satsning på Eplehust Oppdatert” sier banksjef Robert Berg.

Kvartalsrapport

Investorpresentasjon

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
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

https://instabank.no/wp-content/uploads/2018/08/Instabank_Interim_Report_Q_2_2018.pdf
https://instabank.no/wp-content/uploads/2018/08/Instabank_Q_2_2018_Presentation.pdf
https://instabank.no/
https://www.facebook.com/instabank.no
https://twitter.com/Instabank_no
https://www.linkedin.com/organization/10846752
https://www.instagram.com/instabank.no/
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