Fredagen den 3 maj 2019

AKTUELLT

Länstidningen är den enda tidningen för hela Östergötland – minst en sida från var och en av de 13 östgötakommunerna varje vecka.

Medarbetarna på Vadstena sparbank. Från vänster, första raden: Margareta Runemark Olsson, Britt P Samuelsson, Pia Ross Pålsson,
Therese Pettersson, Ann-Charlotte Käller, Mikael Engdahl, Madeleine Ericsson och Suzanne Gehlin. Från vänster, andra raden: Johan
Egelin, Johan Granath, Anna Elmqvist, Camilla Dahlström, Dennis Nyholm, Carina Ingesson och Patrik Berg. Bild: LARS LUNDBERG

Här finns Sveriges
nöjdaste bankkunder
Ännu ett fantastiskt år för Vadstena sparbank
Mikael Engdahl, vd Vadstena sparbank.
VADSTENA

180-årsjubilerande
Vadstena sparbank
har fortsatt stark
medvind. På Sparbanksstämman i
Vadstena framgick
att 2018 varit ett
mycket framgångsrikt år. Som kronan
på verket har Vadstena sparbank de mest
nöjda kunderna i landet – för tredje
året i rad.

– Jag är väldigt glad över
att våra kunder uppskattar
sin lokala bank. Det är helt
fantastiskt att Vadstena
sparbank för tredje året i rad
har landets mest nöjda
bankkunder bland såväl privatpersoner som företag, en-

ligt Svenskt kvalitetsindex
oberoende undersökning.
Jag är oerhört stolt över våra engagerade och serviceinriktade medarbetare som
gör detta möjligt, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena sparbank.
Vadstena sparbank har

under en rad år varit en av
Sveriges mest framgångsrika banker och den stabila
utvecklingen fortsätter.
Det goda ryktet genererar
nya kunder i Vadstena
med omnejd och banken
har fått ett stort tillskott av
kunder både på privat- och
företagssidan. Utvecklingen har varit mycket bra
och den lokala banken har
vuxit i en hög takt under
2018.

De många nya kunderna

har lett till förstärkning av
affärsvolymen. In- och utlåning står för ungefär lika
mycket av den totala ökningen på cirka 300 miljoner och affärsvolymen uppgår nu till cirka 8,2 miljarder kronor. Tack vare affärsvolymens tillväxt har
räntenettot ökat. Även
kärnverksamheten har utvecklats positivt med en god
intjäning och banken har
ett rörelseresultat på 20,2
miljoner kronor. Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt landar på
16 miljoner kronor.
– Jag är mycket nöjd med
resultatet och framför allt
med att ha en personal som
gör allt för att vi som team
ska lyckas med vår målsätt-

ning, att leverera mesta
möjliga kundnytta och en
för banken långsiktigt hållbar ekonomi.
– Vi behöver ett starkt re-

sultat och kapital för att
kunna växa med fler kunder
och fortsätta utveckla både
banken och samhället.
Under året har vi nyanställt
två rådgivare för att ytterligare stärka vår kompetens
och kapacitet. Samtidigt effektiviserar vi kontinuerligt
och drar nytta av nya smarta digitala lösningar, som
kan underlätta för kunderna
i vardagen, säger Mikael
Engdahl.
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Om Vadstena sparbank
Vadstena sparbank grundades 1839 och är verksam i
Vadstena med omnejd. 16 medarbetare jobbar på kontoret i Vadstena. Banken har 12 500 kunder. Privatpersoner och företag erbjuds tjänster inom bank, försäkring, fastighetsförmedling och juridik.
Vadstena sparbank har inga aktieägare, utan är en fristående och självständig sparbank. Det är kunderna tillsammans som genom utsedda huvudmän bestämmer
och har inflytande över banken. Delar av vinsten
går tillbaka till det lokala samhället. Affärsvolymen, d v s
summan av in- och utlåning, är 8,2 miljarder kronor.
Mer info på www.vadstenasparbank.se

2018 i siffror för Vadstena sparbank:
• Inlåningen har ökat med 8,1 procent till 2,4 miljarder
kronor.
• Utlåningen har ökat med 9,7 procent till 2,1 miljarder
kronor.
• Den totala affärsvolymen ökade med 3,6 procent till
8,2 miljarder kronor.
• Rörelseresultatet är 20,2 miljoner kronor.
Bankens eget kapital uppgår till 306 miljoner kronor.
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