Samlede refinansieringslån i privatkundesegmentet har vokst fra kr 1.825 mill. pr.1.
halvår 2018 til kr 2.235 mill. pr.1. halvår 2019. Dette tilsvarer en vekst på 22 %.
Refinansieringslån til privatpersoner sikret med pant i fast eiendom utgjør bankens
viktigste produktområde.
«Vi opplever en betydelig vekst i etterspørselen etter våre refinansieringsløsninger.
Dette er i tråd med våre forventninger, og kommer som en konsekvens av
skjerpede krav til utlån gjennom forbrukslånbankene og høy vekst i usikret og dyr
forbruksgjeld hos norske husholdninger de siste årene», sier Frode Ekeli,
administrerende direktør i Bank2. «Våre dyktige rådgivere har lang erfaring med å
finne løsninger i situasjoner der det er behov for økonomisk opprydning.»
Samlede utlån til finansiering av eiendomsprosjekter i Oslo-området viser fortsatt en
stabil og fin utvikling. I løpet av 1. halvår er det utbetalt nye prosjektfinansieringslån
for ca. kr 500 mill. Samlede utlån på dette området utgjør nå kr 1.240 mill., mot kr
1.197 mill. pr. 1. halvår 2018.
«Finansiering av eiendomsprosjekter i Oslo-området er et viktig supplement til vår
øvrige virksomhet», sier Frode Ekeli. «Vi retter oss mot profesjonelle
eiendomsutviklere som har vist evne til å gjennomføre gode prosjekter, og kan
med dedikerte medarbeidere og korte beslutningsveier være en fleksibel
samarbeidspartner.»
Tap på utlån holder seg på et lavt nivå, og utgjorde 0,32 % av samlede utlån i 1. halvår
2019. Bankens samlede kostnader i prosent av inntekter utgjorde 32,2 % i 1. halvår,
mot 36,1 % i 1. halvår 2018.

Finans2 AS oppnådde et resultat før skatt på kr 11
mill. i 1. halvår 2019, mot kr 8 mill. i samme periode i 2018, hvor ekstraordinære
inntekter utgjorde kr 10 mill. Ordinære driftsinntekter i Finans2 AS økte fra kr 23 mill.
1. halvår i fjor til kr. 36 mill. i 1. halvår i år, og understreker den positive utviklingen
i selskapet.
«Finans2 har vært gjennom en betydelig omstillingsprosess som vi nå begynner å
se gode effekter av. Forbedring av rutiner og systemløsninger og høyere
gjennomsnittlige inntekter pr. inkassosak er de viktigste årsakene til den positive
utviklingen. Dette forventer vi vil fortsette», sier Frode Ekeli.
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Finansielle nøkkeltall for Bank2 ASA 1. halvår 2019 (2018)
•
•
•
•
•
•

Egenkapitalavkastning 16,7 prosent (17,0)
Resultat pr. aksje 0,49 kroner (0,44)
Aksjonærenes andel av bokført egenkapital pr. aksje 6,28 kroner (4,87)
Kostnadsprosent 32,2 % (36,1 %)
Tap på utlån 0,32 prosent (0,25)
Samlede utlån kr 3,9 mrd. (3,2)

Frode Ekeli, administrerende direktør, mobil +47 911 42 303

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 og kjøp av fordringer og
porteføljer. 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 29 medarbeidere, og deltar i alliansesamarbeidet i Eika-Gruppen. Finans2
har 46 ansatte i Norge, to i Danmark og to i Sverige. Selskapene er samlokalisert i
Henrik Ibsens gate 60.
Bank2 ASA og bankens største aksjonærer eier 70 % av aksjene i Eiendomsfinans AS,
som er Norges største uavhengige formidler av lån og forsikringer.

