Pressmeddelande 14 april 2016

Collector blir helhetsleverantör av betallösningar
till en stor svensk detaljhandelsleverantör
Göteborg, Sverige – Collector AB (publ.) (Nasdaq Stockholm: COLL). Collector tecknar avtal med ytterligare
en stor detaljhandelskedja och blir helhetspartner av betallösningar. Den nya kunden är en av Nordens
största aktörer inom sin bransch i allt från E-handel till butik. Avtalet innebär en årlig kreditvolym om cirka
500 MSEK.
Collector kommer att leverera en helhetstjänst för aktörens samtliga befintliga säljkanaler. Avtalet omfattar
E-handel såsom faktura och konto online, ett kreditkonto i butik med kopplat lojalitetsprogram och
finansieringspartner till verksamhet som omfattar försäljning till juridiska personer. Inledningsvis kommer
Collector rulla ut lösningen i Norden men allt eftersom även på andra marknader.
”Collector har fått förtroende att arbeta med ytterligare en stor detaljhandelsaktör vilket är väldigt roligt.
Genom vår lösning kan kunden ersätta flera leverantörer av betallösningar med en helhetslösning.”
Stefan Alexandersson, CEO Collector

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
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april kl. 08.15 2016. Börsen: Tickerkod COLL

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 Caplistan. Läs mer på www.collectorbank.se
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