
PRESSMEDDELANDE 2017-11-29 

Legres AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 

2017 
 

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 

2017. Omsättningen uppgick till 164,1 mkr och rörelseresultat före avskrivningar till 29,8 mkr. 

Under perioden tecknade dotterbolaget Sergel Kredittjänster AB ett avtal med Tele2 om att 

hantera deras inkassoärenden. 

Under det tredje kvartalet nådde koncernen omsättningsmålet med ett något lägre EBITDA än förväntat. 

Omsättningen proforma year-to-date ökade med 5% jämfört med samma period förra året. Den årliga 

tillväxttakten för omsättningen uppgår till 6% och EBITDA för de senaste 12 månaderna är 148,8 mkr, EBITDA-

marginalen är 22%. 

 

Dotterbolaget Sergel Kredittjänster AB tecknade ett femårsavtal med Tele2 om att hantera deras 

inkassoärenden i Sverige. Kontraktsvärdet uppgår till cirka 80 miljoner kronor och i avtalet ingår även att 

Sergel Finans AB förvärvar de inkassoärenden av Tele2 som inte återvinns. Genom affären breddas koncernens 

kunskap och expertis ytterligare inom telekombranschen, där Sergel varit verksam i under nästan 30 år. 

Det tredje kvartalet har varit en intensiv period med separationsarbete från Telia, ett arbete som kommer att 

fortsätta under nästa kvartal och 2018.  

- Vi har haft en bra utveckling under kvartalet där affären med Tele2 är början på en ny era för Sergel. 

När vi nu går in i sista kvartalet för 2017 så är vi fortsatt övertygade om att vår strategi kommer att 

leverera ett ökat värde för våra kunder samt underliggande intäkter, vinst och resultatutveckling, 

säger Charlotte Strandberg, vd för Legres AB (publ). 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra 

enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 29 

november 2017 kl. 13.00. 

 

Fakta om Legres AB (publ) 

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden som förvärvades av Marginalen Group i juni 2017. 

Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, 

Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och clearinghousetjänster.   

Delårsrapporten är tillgänglig på www.sergel.com. För ytterligare information kontakta: 

Charlotte Strandberg, CEO, +46 70 211 4560, charlotte.strandberg@marginalen.se  

Adnan Hadziosmanovic, CFO, + 46 70 256 3200, adnan.hadziosmanovic@marginalen.se 
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