Groei nettowinst Bigbank in eerste kwartaal 2019
Tallinn, Estland, 21 juni 2019 – De nettowinst van Bigbank – een internationale consumentenbank
met het hoofdkantoor in Estland - bedroeg in het eerste kwartaal van 2019 5,8 miljoen euro. Dat is
0,6 miljoen euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het volume van de kredietportefeuille
van de bank nam met 3,6 miljoen euro (0,8%) toe. De kredietportefeuille groeide het meest in de
thuismarkt Estland.
Bigbank heeft per 15 maart 2019 bestuurslid Martin Länts benoemd tot CEO. Hij zegt in een
toelichting: "De economische situatie was in het eerste kwartaal van het jaar goed in alle markten
waar Bigbank actief is. De hoge niveaus van BBP-groei en werkgelegenheid vormen een goede basis
voor ons succes. De economische situatie in Estland is zeer goed, hoewel er enkele veranderingen
zijn geweest in verschillende sectoren. Zo is de snelle groei in de bouwsector vervangen door een
groei van de industrie."
De vestiging van Bigbank in Litouwen is in februari van dit jaar overgegaan op Nest, een
informatiesysteem dat door de bank zelf is ontwikkeld. “Ons strategische doel is om het nieuwe
informatiesysteem begin 2020 te hebben geïmplementeerd in alle landen waar Bigbank actief is. De
snelle geautomatiseerde processen van dit systeem geven ons een duidelijk technologisch voordeel
ten opzichte van onze concurrenten", aldus Martin Länts.
Het totaal aan activa van Bigbank bedroeg aan het einde van het kwartaal 548,2 miljoen euro, een
toename van 19,7 miljoen euro (3,7%) ten opzichte van eind 2018. De kredietportefeuille van
Bigbank is goed gespreid. Het gemiddelde leenbedrag bedroeg in het eerste kwartaal 3.714 euro en
de 40 grootste vorderingen vormen 6,1% van de kredietportefeuille aan het einde van het eerste
kwartaal.
Aan het einde van het eerste kwartaal had Bigbank in totaal 121.000 leenovereenkomsten uitstaan,
waarvan 30.000 in Estland, 40.000 in Letland, 28.000 in Litouwen, 10.000 in Finland, 10.000 in
Zweden en 3.000 in Spanje. Bigbank had aan het eind van het eerste kwartaal 426 medewerkers.
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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.

