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PRESSMEDDELANDE 
 
Stockholm 28 november 2022, kl 18.00. 
Borgo publicerar delårsrapport Q3 för 2022 
 
”Borgo har förhållit sig väl till en orolig och dramatisk omvärld, där kreditkvalitet och fortsatta förberedelser 
för att växa bolaget har varit i fokus. Vi kan konstatera att Borgo trots en orolig omvärldssituation står starkt 
och välkapitaliserat med bibehållen låg risk i verksamheten och att fokus liksom tidigare är att bibehålla en 
hållbar organisk tillväxt samt genomföra planerade förvärv under 2023.” - Gustav Berggren, VD 
 
 
(Per 30 september 2022 jämfört med samma period föregående år.) 
 
Resultat och finansiell ställning 
• Räntenettot uppgick till 10,0 mkr (0,0 mkr). 
• Periodens resultat uppgick till –71,1 mkr (–39,3 mkr). Det negativa resultatet är hänförligt främst till ett par 
större engångskostnader kopplade till portföljförvärv och plattformstjänsten samt ökade 
finansieringskostnader. 
• Utlåning till allmänheten uppgick till 13 071 mkr (– mkr). Ökningen är framför allt hänförlig till 
portföljförvärvet i februari 2022, men även egen organisk tillväxt. 
• Kreditförluster netto uppgick till –0,4 mkr (– mkr). Totalen är hänförlig till reservering för förväntade 
kreditförluster. Några faktiska förluster har ej inträffat. 
• Inlåning från allmänheten och kreditinstitut uppgick till 5 119 mkr (– mkr). 
• Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,1 procent (– procent). 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Gustav Berggren, CEO 
e-post: gustav.berggren@borgohypotek.se 
telefon: 0707-618018 
 
Adam Lewenhaupt, Chief Commercial Officer 
e-post: adam.lewenhaupt@borgohypotek.se 
telefon: 0735-266221 
 
Borgo växel: 010-525 25 00 
 
Om Borgo 
Borgo är ett svenskt hypoteksbolag som samägs av ICA Banken, Ikano Bank, Soderberg & Partners,  
Sparbanken Syd och Ålandsbanken samt Persson Invest, Proventus, Real Alliance Invest och Neptunia Invest 
och ytterligare investerare. Borgo drivs fristående och fokuserar på att finansiera och erbjuda bostadskrediter. 
Genom en struktur där flera starka aktörer går samman som ägare och förmedlare av krediter, kombinerat med 
moderna processer, skapas förutsättningar för att kunna erbjuda attraktiva bolån till konsumenter, samt 
attraktiva sparkonton, på ett ekonomiskt hållbart vis. Borgo innehar tillstånd för att driva finansieringsrörelse 
enligt 3 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (”LBF”) samt för att ge ut säkerställda 
obligationer enligt lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer (”LUSO”). Borgo har erhållit 
kreditbetyget Baa2 från Moody’s. 
 
Borgo AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2022 kl. 18.00 CET. 


