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Egenkapitalavkastning 21,9 % mot 16,5 % i 2015
Resultat pr. aksje etter skatt kr 0,70 mot kr 0,44
Egenkapital pr. aksje kr 3,56 mot kr 3,11
Kostnadsprosent 39,1 % mot 38,1 %
Tap på utlån 0,37 % mot 1,16 %

Bankens netto rentemargin utgjorde 5,2 % av forvaltningskapitalen, som året før.
Samlede utlån utgjorde kr 2.311 mill., mot kr. 2.032 mill. i fjor. Bank2 hadde en
innskuddsdekning på 118 %.
Refinansieringslån med pant i fast eiendom viser en god og stabil utvikling i et marked
preget av økende konkurranse. Bank2 møter dette med forsterket satsning på
markedsføring og tettere samarbeid med finansielle agenter, noe som forventes å gi
økt volum de neste månedene. Virksomheten rettet mot næringslivskunder er spisset
det siste året, og retter seg nå mot profesjonelle eiendomsutviklere i Oslo-området.
Som en mindre aktør med korte beslutningsveier og dedikerte, kompetente rådgivere
med tett kundekontakt, ser banken et stort forretningspotensial på dette området.
Finans2 har gått fra fem ansatte i 2015 til å bli en middels stor aktør innen
fordringsadministrasjon. Selskapet er allerede etablert i Danmark, og kommer til å
etablere seg i Stockholm i 1. kvartal 2017 for å betjene Bank2-konsernets nordiske
kunder. Dette gjør Finans2 til en av få norske aktører med slik virksomhet i hele
Skandinavia.
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Ved utgangen av 2016 var gjeldsgraden i norske husholdninger 236 %, som er det
høyeste som noensinne er registrert. Finanstilsynet har registrert mer enn 4,6
millioner inkassosaker, og vi forventer at dette vil øke når neste rapport presenteres
av Finanstilsynet i mars. Vi anser at Bank2-konsernet med sin styrke innen
refinansiering av privatpersoner med økonomiske utfordringer og administrasjon av
fordringer er godt posisjonert for en forventet vekst i misligholdt gjeld og
betalingsutfordringer i Norge, sier administrerende direktør Frode Ekeli i Bank2.
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, administrative tjenester som reskontro og
fakturaadministrasjon, samt fordringsfinansiering i form av factoring og kjøp av
fordringer, 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 holder til i Haakon VII’2 gt. 2. Banken deltar i
alliansesamarbeidet i Eika-Gruppen. Finans2 har 43 ansatte i Norge og tre i Danmark.
Bank2 og Finans2 samlokaliseres i nye lokaler i Henrik Ibsens gate 60 i løpet av mars.

