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Utlånsveksten fortsetter for Instabank i
Q3, sterk vekst i Finland

Instabank legger i dag frem resultatet for tredje kvartal 2018 som viser en
sterk utlånsvekst og positiv utvikling på resultatsiden. Utlånsveksten økte til
376 MNOK i Q3, opp fra 220 MNOK i Q2 2018. Banken hadde et netto
resultat før skatt på 9.3 MNOK i Q3, opp med 225% fra samme kvartal i 2017.

"Det er flott å kunne levere enda et kvartal med sterk vekst og lønnsomhet
samtidig som vi forbereder lansering i Sverige i Q1 2019," sier Robert Berg
Adm. Dir. i Instabank.



Veksten i kvartalet var primært drevet av bankens økende distribusjon i
Finland samt salgsfinansiering i Norge. Finland representerte 20% av den
totale utlånsbalansen og 53% av balanseveksten i kvartalet. Banken åpnet
også for innskuddskunder i Finland i Q3, som bidro til økte marginer. På
slutten av kvartalet lanserte Instabank en merkevarekampanje i Finland på
TV, radio og digitale flater, og gikk inn som sponsor av den finske
ishockeyligaen på TV (SM-liiga Oy).

Salgsfinansieringsvolumet økte med 69% fra Q2 2018 hovedsakelig gjennom
økt distribusjon hos Skeidar.

"Den digitale søknadsprosessen hos Skeidar, som lar kunder søke rett fra
mobilen og få svar umiddelbart i kjøpsøyeblikket, har utviklet seg til en solid
driver av nye kunder for banken," sier Robert Berg Adm. Dir. i Instabank.

Den tidligere annonserte investeringen fra Kistefos AS ble også gjennomført i
kvartalet, etter vellykket due diligence prosess. "Vi er meget fornøyd med å få
Kistefos inn som eiere i Instabank," sier Berg, "med deres betydelige erfaring
fra finanssektoren både i Norge og Europa anser vi Kistefos som en viktig
støttespiller for våre ambisiøse planer fremover."

I tillegg til å ha fokus på vekst og lønnsomhet så viste Instabank
samfunnsansvar i Q3 ved å sponse Stine Sofie Stiftelsen gjennom "No Finish
Line" veldedighetsarrangementet frontet av Thor Hushovd.

Nøkkeltall i kvartalet:

• Solid utlånsvekst i kvartalet: 376 MNOK i Q3 2018, opp fra 220
MNOK i Q2 2018

• Sterk vekst i Finland: utlån i Finland representerte 20% av total
utlånsbalanse og 53% av balanseveksten i kvartalet

• Q3 2018 netto resultat før skatt på 9.3 MNOK, netto resultat
etter skatt på NOK 7 MNOK, opp med 225% fra Q3 2017

• Salgsfinansieringsvolumet økte med 69% fra Q2 2018
hovedsakelig gjennom økt distribusjon hos Skeidar

• Ferdigstilt rettet emisjon mot Kistefos AS til 48,5 MNOK

Det avholdes presentasjoner av Q3 2018 resultatet:



- i Stavanger den 29. oktober 2018 kl. 11:30 i Øvre Strandgate 52 (SR Bank).
Påmelding til hps@sb1markets.no tlf. 97179082

- i Oslo den 30. oktober 2018 kl. 13:00 i Olav Vs gate 5 (SpareBank 1
Markets). Påmelding til corporateaccess@sb1markets.no tlf. 24133707

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
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