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Malmö 8 april 2022 

 
 
 
 

Ikano Banks årsredovisning och hållbarhetsrapport 
publicerad på www.ikanobank.se 
 
Ikano Bank AB (publ) Årsredovisning (på svenska och engelska) och Hållbarhetsrapport (på engelska) 
för 2021 finns nu tillgängliga på https://ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information  
 
I sin kommentar för året skriver VD Henrik Eklund:  
 
”Vi är på väg att bli en fullt digitaliserad och hållbar bank. Under 2021 lanserade vi framgångsrikt de 
två första produkterna baserad på ny teknologi. Ingka-koncernen blev delägare under året vilket 
skapar enorma möjligheter och vi accelererade transformationen ytterligare för att inom några år ha 
en ny bank där vi stängt ner våra föråldrade lokala system. Vi har en långsiktig strategi som bas och 
presterar enligt plan för att erbjuda enkla och schyssta finansiella lösningar baserade på den senaste 
tekniken och ge fler av de många människorna möjlighet till finansiering. Tack vare våra engagerade 
medarbetare har vi gjort stora framsteg på vår förändringsresa mot framtiden.” 
 
 
Informationen är sådan som Ikano Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades 
för offentliggörande den 8 april 2022 kl 11.00. 
 
För ytterligare information 
Henrik Eklund, vd 
tel: 010-330 40 00 
email: communication @ikano.se 
 
 
Om Ikano Bank AB (publ) 
Ikano Bank skapar möjligheter för en bättre vardag genom att erbjuda enkla, schyssta och prisvärda tjänster, för en sund ekonomi för de 
många människorna. Vårt erbjudande inkluderar spar- och låneprodukter för konsumenter, säljsupport för handlare och leasing- och 
factoring för företag. Vi är verksamma i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland och Österrike. Ikano Bank är 
en del av Ikanogruppen som äger 51 procent av banken. Ingka Group, en strategisk partner i IKEAs franchisesystem som driver över 392 
IKEA-varuhus och 73 IKEA Shops och IKEA planeringsstudios i 32 länder, äger resterande 49 procent av banken. Ikano Banks 
huvudkontor ligger i Malmö och företaget är registrerat i Älmhult där verksamheten en gång grundades. 


