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Marknadsledande på nyinlåning
SBAB Banks VD, Carl-Viggo Östlund, kommenterar:
SBAB Bank visar ett bättre rörelseresultat för andra kvartalet jämfört med föregående kvartal.
Det beror på en fortsatt stabil utveckling av räntenettot, lägre kostnader och att marknadsvärderingen av finansiella instrument inte har påverkat resultatet lika negativt som under
första kvartalet.
Vår inlåning genom sparkonton slår nya rekord och vi var för årets första fem månader
marknadsledande på nyinlåning från hushåll i Sverige med en andel på 36%. Det bekräftar
styrkan i vår strategi att utmana storbankerna genom att bredda vårt kunderbjudande med
enkla och konkurrenskraftiga produkter. Under kvartalet har vi lanserat en ny mobilsajt och
inom kort kommer vi att utmana genom fonder och även kunna erbjuda privatlån till kunder
som inte har bolån hos oss.
SBAB Bank är en konsumentinriktad bank och för att ytterligare stärka vårt fokus, kommer vi
successivt att minska och förädla vår företagsaffär för att möjliggöra en försäljning av den
delen av verksamheten.
För många är bostadsköpet den största privatekonomiska affär som man genomför under sin
livstid. På vår hemsida försöker vi bidra till att göra det enkelt för kunden genom att tydligt
visa vår upplåningskostnad och hur vi sätter våra priser. SBAB har en historia av att tro på
att det som är bra för kunden även är bra för SBAB Bank – det tar vi med oss i den fortsatta
utvecklingen av SBAB Bank.
Delårsperiod januari – juni 2012 jämfört med januari – juni 2011
 Räntenettot uppgick till 951 mnkr (782).
 Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde uppgick till –481 mnkr (–544).
 Omkostnaderna uppgick till 376 mnkr (335).
 Nettoeffekten av kreditförlusterna var –5 mnkr (19).
 Rörelseresultatet uppgick till 40 mnkr (–130).
 Nyutlåningen uppgick till 16,7 mdkr (14,1) och inlåningsvolymen ökade till
18,3 mdkr (8,8).
 Kärnprimärkapitalrelation utan och med övergångsregler uppgick till 15,6% (15,0)
respektive 6,6% (6,7).
 Under årets första fem månader hade SBAB Bank en marknadsandel av nyinlåning
från hushåll på 36%.
För balansräkningsposter och uppgifter om kapitaltäckning avser jämförelsesiffror inom parentes ställningen vid föregående
årsskifte.

SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar.
Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB Bank till ökad konkurrens på den svenska
marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2011 till 248,1 mdkr och
inlåningsvolymen till 8,8 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på
www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank

Andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012
 Räntenettot uppgick till 522 mnkr (429).
 Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde uppgick till –91 mnkr (–390).
 Omkostnaderna uppgick till 175 mnkr (201).
 Nettoeffekten av kreditförlusterna var –11 mnkr (6).
 Rörelseresultatet uppgick till 220 mnkr (–180).
 Nyutlåningen uppgick till 8,5 mdkr (8,2) och inlåningsvolymen ökade till 18,3 mdkr (12,8).
För balansräkningsposter avser jämförelsesiffror inom parentes ställningen vid föregående årsskifte.

SBAB Banks delårsrapport finns att ladda ner från: www.sbab.se/ir

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Viggo Östlund, VD SBAB Bank
08-614 43 01, 0727-17 43 01, carl-viggo.ostlund@sbab.se
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