
 

 

                                                                                                                   
 
Pressmeddelande xx november 2017 

 
 
Collector är en ledande digital nischbank som utvecklar finansiella lösningar för privat- och företagskunder. För privatmarknaden erbjuder vi lån och spa-
rande, faktura- och delbetalning, kreditkortstjänster och finansiella appar, medan segmentet företag innefattar betallösningar för e-handel och butik, facto-
ring och företagskrediter, fastighetskrediter samt uppdragsinkasso. Men vi är inte bara en bank, vi är också ett entreprenörsdrivet teknikföretag som brinner 
för att förverkliga idéer – våra egna och andras. Och med en årlig organisk intäktstillväxt om 30 % sedan 2005 har vi den ihärdighet, det mod och den 
erfarenhet som krävs för att våga tro på idéer och få dem att flyga. 
 
Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent 
Inkasso AB och Colligent Inkasso AS med uppdragsverksamhet och inkasso, samt Collector Ventures med investeringar i FinTech. Bolaget har kontor i 

Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Collector är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.collector.se. 

 
 
Collector Bank AB 556597-0513, Box 119 14, 404 39 Göteborg, Sverige  |  Tel +46 10-161 00 00  |  www.collectorbank.se 

 

Valberedning utsedd inför Collectors 

årsstämma 2018  
 

Collector AB (publ):s årstämma kommer att hållas i Göteborg tisdagen den 24 april 

2018. I enlighet med beslut på Collectors årsstämma den 25 april 2017 meddelas 

härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en valberedning.  

 

Valberedningen har, inför årsstämman 2018, följande sammansättning:  

 

 Erik Selin, utsedd av Fastighets AB Balder 

 Rolf Lundström, utsedd av StrategiQ Capital AB 

 Fabian Hielte utsedd av Ernström Finans AB 

 Lena Apler, styrelseordförande i Collector AB (publ) 

 

Till ordförande för valberedningen har utsetts Fabian Hielte. 

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 16 februari 

2018 till Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller 

per brev till Collector AB, Att: Valberedningen, Box 119 14, 404 39 Gothenburg.  

 

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag senast den 

16 februari 2018 på samma adress som ovan. 

 

Kommande informationstillfällen från Collector:  

Bokslutskommuniké 2017    9 februari 2018  

Årsstämma 2018    24 april 2018  

Delårsrapport januari-mars 2018  24 april 2018 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lena Apler, styrelseordförande i Collector I Telefon +46 70-525 65 80 I E-mail lena.apler@collectorbank.se  

 
 

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU´s marknadsmissbruksförordning 

och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersonsförsorg för offentliggörande 

den 10 november 2017 kl.13.15 CET. 


