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Resultatet för första halvåret är en klar förbättring mot föregående år och i
linje med våra förväntningar. Rörelseresultat ökade till 8,8 mkr (-6,8 mkr) och
affärsvolymerna uppgick till 40 mdr (37 mdr) jämfört med samma period
2020. Även räntenetto och provisionsnetto utvecklades på ett positivt sätt där
räntenettot ökade med 3,6 % (-2,0 %) och uppgick till 90 mkr (87 mkr) och
provisionsnettot ökade med 11,5 % (-7,8 %) och uppgick till 56 mkr (50 mkr).

Bankens verksamhet utvecklas väl och det är ett stadigt inflöde av nya
privatkunder samtidigt som företagsaffären växer.

Banken har precis kommunicerat det bindande avtal som ingåtts med Borgo
AB, Sveriges senaste hypoteksbolag, gällande ett långsiktigt samarbete



avseende bankens bolånefinansiering. Vidare har banken under våren
lanserat ett Ekonomihälsindex, en ny typ av årlig kartläggning som ur flera
perspektiv undersöker hur skåningarna förhåller sig till sin privatekonomi.
Banken har även inlett flera nya samarbeten bl.a. med Dina Försäkringar för
att bygga vidare på bankens varumärkeslöfte om en god ekonomihälsa.

”Jag är väldigt glad över att vi har lyckats förbättra vårt resultat som
reflekterar den ekonomiska återhämtningen och försiktiga optimism vi ser i
Skåne. Jag är även glad över att vi nu har landat i en stabil, långsiktig och
konkurrenskraftig lösning för vår bolånefinansiering i och med att vi blir en
delägare i och distributör av bolån via Borgo. Nu fortsätter vi vår
förändringsresa och driver våra affärer framåt mot en lönsam och hållbar
framtid för kunderna, samhället och banken.” säger Henrietta Hansson, vd
Sparbanken Syd.

Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta:
Emma Lefdal, Kommunikation- och marknadschef
Tel: 0411-82 21 35, emma.lefdal@sparbankensyd.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Syd är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 31 augusti, klockan 17.00. Rapport finns i sin helhet på:
https://www.sparbankensyd.se/om-sparbanken-syd/finansiell-information/

Om Sparbanken Syd:

Sparbanken Syd är Sveriges äldsta och enda helt självständiga sparbank.
Istället för ägare har vi huvudmän utan utdelningskrav. Därför kan vi
återinvestera vår vinst för att skapa värde för våra kunder, deras verksamhet
och samhället i stort. Vi inspirerar och coachar människor till en god
ekonomihälsa genom ett brett erbjudande av finansiella tjänster, som
tillhandahålls av professionella och engagerade rådgivare. Vi är 160
medarbetare på nio kontor runt om i Skåne som gärna träffas digitalt eller
fysiskt. År 2020 var vår affärsvolym 39 miljarder SEK.

Läs mer på www.sparbankensyd.se
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