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Pressmeddelande 7 april 2016 

Collector stärker sin position som digital innovatör 

Göteborg, Sverige –Collector AB (publ.) (Nasdaq Stockholm: COLL). Collector sätter upp ett nytt 

bolag, Collector Ventures KB, tillsammans med NFT Ventures. Collectors samarbete med NFT ska 

fokusera på investeringar i FinTech-bolag. Syftet är att utveckla nya digitala produkter och tekniska 

lösningar, främst för bankverksamheten. 

Collector samarbetar idag med ett antal FinTech-bolag. För att möjliggöra en fortsatt hög 
innovationskraft ska Collector nu tillsammans med NFT investera i ett antal bolag med finansiell och digital 
inriktning.  

”Detta är ytterligare ett sätt att utveckla Collector till den ledande digitala nischbanken i Norden. 
Att ta ägarskap och vara delaktig i utveckling av nya FinTech-bolag ökar vår möjlighet att erbjuda 
kunder de senaste och bästa lösningarna. NFT skapar förutsättningar för Collector att både investera 
i dokumenterade och utvärderade FinTech-bolag och att utveckla våra egna produkter”.  
Stefan Alexandersson, CEO Collector. 

NFT är ett ledande Venture Capital bolag inom FinTech i Norra Europa, som hittills investerat i 17 bolag. 

” Vi på NFT ser Collector som en mycket spännande och inspirerande partner. Collector har tagit 
en tydlig position som ledande inom digital innovation och de ser tillväxtmöjligheterna inom 
nästa generations banktjänster. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att identifiera och 
utveckla nya spännande FinTech-bolag i Norra Europa”. Johan Lundberg, CEO NFT Ventures. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Stefan Alexandersson, CEO Collector I  Telefon +46 70-607 38 87  I  E-post stefan.alexandersson@collectorbank.se Åsa 
Hillsten Eklund, CMO I  Telefon +46 70-081 81 17  I  E-post asa.hillsteneklund@collectorbank.se 

Johan Lundberg, CEO NFT Ventures I  Telefon +46 739-88 04 22  I  E-post johan.lundberg@nftventures.com 
Marie Tjeder, PR & Communication NFT Ventures I  Telefon +46 70 679 60 13  I  E-post marie.tjeder@nftventures.com 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regel-
verket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april kl. 08.15 2016. Börsen: Tickerkod COLL  


