Bigbank profiteert van groei in Estland en Litouwen in eerste kwartaal 2018
Tallinn, Estland, 25 juni 2018 - Bigbank, een internationale consumentenbank met het hoofdkantoor in
Estland, heeft de kredietverlening aan consumenten gedurende de eerste drie maanden met 2,8% zien
stijgen naar EUR 407,3 miljoen. Het bedrag aan uitgezette deposito’s daalde met 1,4% tot EUR 330,1
miljoen. Bigbank behaalde in het eerste kwartaal van 2018 een nettowinst van EUR 5,2 miljoen, een stijging
van 67,7% ten opzichte van de EUR 3,1 miljoen een jaar eerder.
De rentebaten van Bigbank daalden in het eerste kwartaal met 3,9% ten opzichte van een jaar eerder naar
EUR 16,4 miljoen, terwijl de rentelasten met 1,6% stegen naar EUR 1,5 miljoen. Het eigen vermogen van
Bigbank bedroeg eind maart 2018 EUR 109 miljoen en het balanstotaal was EUR 451 miljoen, waarmee de
verhouding eigen vermogen/activa uitkwam op 24,2%. De Tier 1 ratio bedroeg 22,2%.
Sven Raba, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bigbank, zegt in een toelichting: “Dit jaar gaan we door
met de implementatie van onze nieuwe strategie en richten we ons vooral op het vergroten van onze
kredietportefeuille. De toename van de winst is met name te danken aan de succesvolle uitvoering van de
strategie, waarbij we ons richten op klanten met een lager kredietrisico.”
“Kijkend naar de verschillende landen waar we actief zijn, hebben met name de activiteiten in Estland in de
eerste drie maanden een duidelijke verbetering laten zien”, zo vervolgt Sven Raba. “Hier sprong de enorme
stijging van leningen aan zakelijke klanten eruit. En los van het succes in onze thuismarkt konden we ook een
voortgaande groei laten zien in Litouwen.”
Bigbank is in het eerste kwartaal doorgegaan met de verdere ontwikkeling van het nieuwe informatiesysteem
Nest dat vorig jaar in eerste instantie werd geïmplementeerd bij het Finse onderdeel. Na deze succesvolle
lancering zal het platform nu ook worden geïmplementeerd in Zweden.
Bigbank heeft een traditioneel bedrijfsmodel waarbij deposito’s worden gebruikt voor de financiering van
kleine consumentenleningen in diverse Europese landen. Het aantal uitstaande leningen van Bigbank aan
consumenten lag eind maart op 139.000. De portefeuille leningen is gespreid. Het gemiddelde leenbedrag
bedroeg EUR 2.935; de 40 grootste leningen waren goed voor 6,3% van de totale kredietportefeuille.
Aan het einde van het eerste kwartaal stonden 14.353 deposito’s van Bigbank uit. Het gemiddelde
depositobedrag bedroeg EUR 23.000. Van de deposito’s had 24,3% een looptijd van minimaal twee jaar.
Het volledige kwartaalbericht van Bigbank is te vinden op www.bigbank.nl.

Over Bigbank
Bigbank werd in 1992 in Estland opgericht als Balti Investeeringute Grupp AS (BIG). Bij het verkrijgen van de
banklicentie in 2005 werd de naam werd gewijzigd in Bigbank. De bank richt zich op het aanbieden van
consumentenkredieten en spaardeposito’s voor particuliere klanten.
Bigbank heeft buiten het thuisland Estland kantoren in Letland, Litouwen, Finland, Zweden en Spanje. In
Duitsland, Oostenrijk en Nederland is Bigbank als internetbank actief in het aanbieden van spaardeposito’s.
Nederlandse klanten kunnen met vragen terecht bij de Nederlandstalige helpdesk die te bereiken is per
telefoon en per email.

Bigbank valt onder toezicht van de financiële autoriteit in Estland, de Finantsinspektioon. De deposito’s van
Bigbank worden gedekt onder het Estlands garantiestelsel, dat in lijn met de EU-richtlijn ingelegde
termijndeposito’s inclusief de rente tot een bedrag van EUR 100.000 per klant garandeert.
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