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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 30 % och en resultattillväxt (EAT) om 55 %. 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 Colligent Inkasso AB  och Collector Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso. Collector är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-
listan. Läs mer på www.collectorbank.se 
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Lena Apler – Årets mäktigaste entreprenör 
andra året i rad  
 
Hon gjorde det igen. Lena Apler är utsedd till årets mäktigaste entreprenör. För andra året i rad tar Lena 

Apler och Collector Bank hem förstaplatsen. Utvalda entreprenörer har rankats efter sitt inflytande, bola-

gets omsättning och tillväxtpotential. I år står ledarskapet i rampljuset.  

Veckans Affärer har för artonde året i rad utsett näringslivets mäktigaste kvinnor. Överst på listan över nä-
ringslivets mäktigaste entreprenörer 2016 återfinns grundaren till Collector Bank, Lena Apler.  
 
Årets motivering lyder: ” Förra året hann hon både dra igång sin bankverksamhet och gå in på börsen. Sedan 
introduktionen i juni har bolaget klättrat över 100 procent och är nu störst på Mid Cap-listan. Förhoppningsvis 
gör framgångarna att börsen lyssnar på vad Lena Apler har att säga om jämställdhet: Det är en självklarhet, 
en hygienfaktor.”  

 

” Otroligt hedrande och kul! Nu måste jag satsa på Hat trick eller varför inte Grand slam. 
Uppmuntrande och sporrande att tillväxt och företagande belönas. Att bygga upp ett bolag 
och låta det växa kräver stark kultur och rätt medarbetare.” 
Styrelseordförande Collector, Lena Apler 
 
 

” Veckans Affärer vill på olika sätt lyfta kvinnor med inflytande och makt i näringslivet. Lena 
Apler är en riktig entreprenör som tagit Collector in på börsen i en oerhört framgångsrik 
introduktion. Dessutom tycker hon att jämställdhet är en självklarhet. Det tycker vi också.” 
Chefredaktör Veckans Affärer, Åsa Uhlin 

Samtliga nominerade har startat ett bolag och är aktiva i det. Evaluerade efter omsättning och potential att 
bli ännu större. I sin nominering och för förstaplatsen lyfts faktorer upp som att Lena verkar i en bransch som 
domineras av finansmän, utvecklingspotential av bolaget och ett händelserikt 2016 med både banklicens och 
börsintroduktion av Collector. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lena Apler, Styrelseordförande Collector I  Telefon +46 70-5 25 65 80  I  E-post lena.apler@collectorbank.se 
Åsa Hillsten Eklund, CMO Collector I  Telefon +46 70-0 81 81 17  I  E-post asa.hillsteneklund@collectorbank.se 


