
 
 

 
Collector är en ledande digital nischbank som utvecklar finansiella lösningar för privat- och företagskunder. För privatmarknaden erbjuder vi lån 
och sparande, faktura- och delbetalning, kreditkortstjänster och finansiella appar, medan segmentet företag innefattar betallösningar för e-handel 
och butik, factoring och företagskrediter, fastighetskrediter samt uppdragsinkasso. Med en årlig organisk tillväxt om 30 % har vi den uthållighet, 
det mod och den erfarenhet som krävs för att 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. 
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Pressmeddelande 24 april 2018 

 
Kommuniké från Collectors årsstämma 
den 24 april 2018 
 
Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL). Collectors 
årsstämma avhölls den 24 april 2018 i Göteborg. Nedan sammanfattas de 
viktigaste besluten från stämman.   
 

Fastställande av balans- och resultaträkningar 
Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 
2017.  
 
Styrelse och revisor  
I enlighet med valberednings förslag beslutade stämman om omval av styrelseledamöterna Lena Apler, 
Erik Selin, Christoffer Lundström, Cecilia Lager, Patrik Reuterskiöld och Anna Settman. Azita Shariaty 
hade undanbett sig omval. Till styrelseordförande valdes Lena Apler. För en mer ingående presentation av 
styrelseledamöterna hänvisas till www.collector.se.   
  
Stämman valde Ernst & Young AB till revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma.   
 
Vidare beslutade stämman om ett fast styrelsearvode om 600 000 kronor till styrelsens ordförande och   
300 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att ledamöter av risk- och revisionsutskott respektive 
kreditutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kronor per utskott. 
Vidare beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.  

  
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ersättning till ledande befattningshavare ska bestå 
av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt 
risktagande skall någon rörlig ersättning inte utgå.  

  
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier  
Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen, att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera 
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom 
eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sam- 
manlagt uppgå till högst 10 269 051 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om ca 10,0 procent av 
aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. 

 
 
 
 
För ytterligare information: 
Clara Bolinder-Lundberg, IR Manager I Telefon 070-719 84 43 I E-post clara.bolinderlundberg@collectorbank.se   
 


