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Marknadsförväntningarna på finansbranschens 
rapporterande bolag Collector, Intrum och 
Swedbank

Idag redovisade Collector, Intrum och Swedbank sina siffror för det tredje kvartalet. Nedan 
presenteras bolagets siffror i relation till sammanställningar av de breda 
marknadsförväntningarna på estimatplattformen Pinpoint.

Nischbanken Collector redovisar rörelseintäkter om 658 miljoner kronor. Förväntat, enligt en 
sammanställning på estimatplattformen Pinpoint var 607 miljoner kronor. Vinst per aktie för 
samma period var 116% högre jämfört med föregående år och uppgick till 0,93 kronor. Pinpoints 
konsensus låg på 0,53 kronor.

Intäkter Vinst per aktie

Pinpoint konsensus 607 MSEK 0,53 SEK

Utfall 658 MSEK 0,93 SEK

Kredithanteringsbolaget Intrum redovisar en minskad omsättning med 5,0 procent för det tredje  
kvartalet. Företagets omsättning uppgick till 4 294 miljoner kronor, 7,0 procent lägre än förväntat  
enligt sammanställningen på estimatplattformen Pinpoint. Vinst per aktie för samma period 
uppgick till 4,33 kronor och var 36 procent lägre jämfört med Pinpoints konsensus som låg på 6,80  
kronor. 

Omsättning Vinst per aktie

Pinpoint konsensus 4 618 MSEK 6,80 SEK

Utfall 4 294 MSEK 4,33 SEK

Storbanken Swedbank redovisar ökade intäkter med 2,0 procent för det tredje kvartalet.  
Företagets intäkter uppgick till 11 869 miljoner kronor, i linje med förväntningarna enligt Pinpoints  
sammanställning. Vinst per aktie för samma period uppgick till 4,90 kronor och var 4,5 procent 
högre jämfört med Pinpoints konsensus som låg på 4,69 kronor.

Intäkter Vinst per aktie

Pinpoint konsensus 11 772 MSEK 4,69 SEK

Utfall 11 869 MSEK 4,90 SEK
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pinpoint Estimates
Robin Berglund, CRO
Email: robin@pinpointestimates.com
Tel: +46 70 24 50 221

Om Pinpoint Estimates

Pinpoint Estimates är en öppen, oberoende och kostnadsfri plattform som sammanställer estimat 
inför helårs- och delårsrapporter från en stor mängd investerare och erbjuder breda 
marknadsförväntningar med hög precision för noterade bolag av alla storlekar. Pinpoint genererar 
snittestimat likt ett traditionellt konsensusestimat - skillnaden är att vem som helst kan bidra – det 
är en win-win för investerarna, börsbolagen och marknaden i stort.
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