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Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Sedan 2005 har Collector haft 

en årlig organisk intäktstillväxt om drygt 30 % och en resultattillväxt (EAT) om drygt 56 %. Verksamheten omfattar segmenten Privat och 

Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till ehandels- och butikskunder, 

kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar factoring- och företagskrediter riktat främst till små- och medelstora företag, 

fastighetskrediter, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar.  

Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Malmö, Helsingfors och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB 

(publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs samt av Collector Finance & Law AB och 

Collector Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso. Collector är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.  

Läs mer på www.collector.se 

 

Collector AB (publ.) 556560-0797, Box 11914, 40439 Göteborg | Telefon +46 10 161 00 00 | E-post info@collector.se | www.collector.se 

 
 

Collector Bank tecknar nytt stort    
factoringavtal 
 

 

Collector Bank har tecknat ett nytt omfattande factoringavtal med sex av Valora International AG:s dot-

terbolag. Affären omfattar fakturaköp för Valoras verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Av-

talet innebär en ny kredit på cirka 800 MSEK vilket motsvarar en årlig fakturaköpsvolym om cirka 5 000 

MSEK. 

 

Valora International är verksam inom livsmedel, hudvård och kosmetika. Slutkunderna innefattar större livs-

medelskedjor såsom Axfood, SOK, Coop och Ica. Valora är återförsäljare åt ett flertal välkända varumärken 

som t.ex. Pepsi och Kelloggs.  

 

- Den här stora nya factoringaffären med en internationell solid aktör såsom Valora är ett kvitto på att 

vår nya produkt inom Exportfactoring efterfrågas. Utöver likviditet och god kunskap kan vi här bidra 

med snabbhet, flexibilitet och ett starkt systemstöd, kommenterar Collectors Banks CEO Stefan Alex-

andersson det nya avtalet.  

 

Avtalet med Valora löper i två år och börjar gälla under januari 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Stefan Alexandersson, CEO Collector  I  Telefon 070-607 38 87  I  E-post stefan.alexandersson@collector.se  

Clara Bolinder-Lundberg, IR Manager I  Telefon 070-719 84 43  I  E-post clara.bolinderlundberg@collector.se 

 
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regel-

verket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 december 2015. Börsen: Tickerkod COLL  


