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Jákvæð afkoma og vaxandi starfsemi
Afkoma Straums fyrstu þrjá mánuði 2012

Stjórn Straums fjárfestingabanka hf. (hér eftir „Straumur“ eða „bankinn“) hefur í dag samþykkt uppgjör bankans fyrir fyrstu
þrjá mánuði ársins 2012. Nýliðinn ársfjórðungur er sá fyrsti þar sem bankinn er með fulla starfsemi á sínum kjarnasviðum. Á
tímabilinu var umfang starfsemi markaðsviðskipta aukið og skilaði sviðið góðri afkomu. Grunnurinn að fyrirtækjaráðgjöf var
lagður með ráðningu teymis með mikla reynslu. Starfsemi bankans á sviði viðskiptavaktar skilaði einnig góðri afkomu,
sérstaklega þegar tekið er tillit til mikils flökts og erfiðra aðstæðna á mörkuðum. Til viðbótar við þjónustusamninginn sem
bankinn er með við móðurfélag sitt, ALMC hf., þá samdi bankinn við slitastjórn SPB hf. (áður Icebank) um að veita félaginu
þjónustu á sviði vörslu og umsýslu eigna þess, sem og að veita ráðgjöf um meðferð þessara eigna.

Helstu niðurstöður:
• Hagnaður eftir skatta fyrir tímabilið nam 87 m.kr.

• Arðsemi eiginfjár, reiknuð á ársgrundvelli, nemur 29%

• Heildareignir í lok tímabilsins nema 8.503 m.kr.

• Sterk eiginfjárstaða, þar sem eiginfjárhlutfall (e. CAR) í lok tímabilsins er 64%, umtalsvert hærra en hið lögbundna
lágmark sem nemur 8%.

• Frá byrjun árs 2012 nemur uppsöfnuð markaðshlutdeild bankans með miðlun skuldabréfa á OMX á Íslandi 10%.

Rekstrarreikningur – lykilstærðir:
• Heildartekjur tímabilsins námu 345 m.kr.

• Starfsemi sem skilar hreinum þóknanatekjum fer vel af stað. Slíkar tekjur námu 287 m.kr., sem jafngildir 83% af
heildartekjum tímabilsins.

• Meira en 80% af tekjum tímabilsins koma frá ótengdum aðilum.

• Heildarrekstrarkostnaður tímabilsins nam 258 m.kr.

• Hagnaður eftir skatta nam 87 m.kr.

Áhættulítill og gegnsær efnahagur:
• Mótaðilaáhætta bankans í lok tímabilsins er tiltölulega takmörkuð:

o Meira en 80% af eignum bankans eru ýmist innstæður hjá Seðlabanka Íslands eða skuldabréf útgefin af
ríkissjóði eða Íbúðalánasjóði;

o Nærri 20% af eignum bankans eru kröfur á aðrar fjármálastofnanir í formi innstæðna og sértryggðra
skuldabréfa sem þær hafa gefið út.

• Í lok tímabilsins var lausafjáráhætta bankans lítil þar sem hægt er að breyta nánast öllum eignum í reiðufé innan
einnar viku.

• Eigið fé bankans nam 1.198 m.kr. í lok tímabilsins, sem er hátt í hlutfalli við þá lágu áhættu sem fylgir samsetningu
efnahag hans.

Pétur Einarsson, forstjóri Straums:
Við erum mjög ánægð með afkomu bankans á þessum ársfjórðungi. Þetta er fyrsti ársfjórðungurinn sem bankinn er með
fulla starfsemi á sínum kjarnasviðum. Bankinn er vel fjármagnaður, með eigið fé sem nemur nærri 1,2 milljörðum króna og
skilaði hluthöfum sínum 29% arðsemi eigin fjár, reiknuð á ársgrundvelli. Eignir bankans eru áhættulitlar og auðbreytanlegar
í reiðufé. Þetta leiðir af sér traustan efnahag og afar sterka eiginfjárstöðu eða 64%. Þrátt fyrir krefjandi markaðsumhverfi,
þá lítum við björtum augum á framtíð íslensks efnahagsumhverfis og tækifærin sem eru framundan. Við trúum því að það sé
eftirspurn eftir þjónustu sérhæfðs fjárfestingabanka á Íslandi og sú staðreynd að við höldum áfram að laða að okkur
viðskiptavini styrkir okkur í þeirri trú.

Nánari upplýsingar
Þeim sem óska eftir nánari upplýsingum um niðurstöður uppgjörsins er bent á að hafa samband við Pétur Einarsson,
forstjóra, í síma 585 6600 eða petur.einarsson@straumur.com eða Jakob Ásmundsson, framkvæmdastjóra fjármála og
rekstrar, í síma 585 6600 eða jakob.asmundsson@straumur.com. Upplýsingar um Straum er einnig að finna á heimasíðu
bankans, www.straumur.com.


