
Pressmeddelande 2 nov 2015 

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-listan.  
Läs mer på www.collector.se 
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Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL) I enlighet med beslut på Collectors 
årsstämma den 16 april 2015 meddelas härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en 
valberedning med styrelsens ordförande Lena Apler som sammankallande. 

Följande valberedning har utsetts baserat på ägandet per 30 sept: 

 Lena Apler, företrädare för eget och närståendes innehav

 Erik Selin (valberedningens ordförande), företrädare för Fastighets AB Balder
 Rolf Lundström, företrädare för StrategiQ Capital och Provobis

 Fabian Hielte, företrädare för Ernström Kapitalpartner   

Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 28 april 2016. 

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post till Malin Alevåg, 
malin.alevag@collector.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Valberedning, Collector AB, Box 
119 14, 404 39 Göteborg.  

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens 
ordförande (på samma adress som ovan) i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman. 

Kommande informationstillfällen från Collector: 
Delårsrapport januari-september 2015  3 november 2015 
Bokslutskommuniké 2015  11 februari 2016  
Årsstämma 2016  28 april 2016  
Delårsrapport januari-mars 2016 28 april 2016 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Erik Selin, ordförande och sammankallande till valberedningen, erik.selin@balder.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 2 november 2015 kl 15.00 CET. 
Börsen: Tickerkod COLL  
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