Pressmeddelande
Kraftig ökning av Mangolds tillgångar med årligt arvode under 2019
Mangold noterar en tydlig ökning för bolagets tillgångar med årligt arvode och ser en stor efterfrågan på
värdepapperskrediter. Vid årsskiftet hade dessa tillgångar stigit till 1 475 miljoner kronor, en uppgång med mer
än 100 procent jämfört med för ett år sedan. Utlåningen till allmänheten uppgick per sista december till 157,1
miljoner kronor (106,4). Antalet transaktioner under det fjärde kvartalet uppgick till 34 798 (26 759).
Även för de löpande tjänster Mangold erbjuder börsnoterade bolag finns en stark efterfrågan. Vid årsskiftet hade
Mangold totalt 146 stycken sådana uppdrag, jämfört med 136 stycken för ett år sedan. Dessa innefattar
likviditetsgarantiuppdrag, uppdrag på Mangoldlistan och uppdrag där Mangold agerar Certified Adviser och
Mentor till bolag listade på Nasdaq First North Growth Market respektive NGM. Även tjänsten Mangold
Insights uppdragsanalyser räknas in.
"Vi har en fantastisk utveckling för det som vi räknar som återkommande intäkter. Vår diskretionära förvaltning
har haft en hög avkastning vilket har genererat större volym under året. För 2020 ser vi fortsatt höga inflöden på
alla områden. Med den här mängden löpande uppdrag kan vi nu säga att nästan vart sjätte börsbolag nyttjar
Mangolds tjänster på något vis", säger Mangolds CEO, Per-Anders Tammerlöv.
Stockholm, 14 januari 2020
För frågor kontakta:
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Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög
servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private
Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm och NASDAQ Helsinki, Spotlight Stock Market och
Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos
Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska
Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet
MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är
likviditetsgarant.
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