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Lendify breddar sin styrelse och bäddar för fortsatt tillväxt 
Lendify är en allvarlig utmanare till bankerna och breddar nu sin styrelse med Elisabet Lundgren, 
advokat och global partner på Linklaters, Martin Gorne, bl.a. tidigare koncernchef för CorpNordic 
Group samt Peter Clason, bl.a. regeringskansliets utredningssekreterare i Finansdepartementets 
nyligen avslutade utredning om gräsrotsfinansiering. Samtliga har bred expertis inom fintech och 
finansiella tjänster.  

Lendify fortsätter att växa kraftigt och passerade andra kvartalet 2018 1145 MSEK i total utlåning 
sedan start. För att bygga en allvarlig och långsiktig utmanare till bankerna breddar bolaget 
kompetensen inom finans, risk och compliance. Under året har Hanna Bjurström, närmast från rollen 
som Legal Director på Intrum Group, rekryterats till rollen som Chief Legal Officer samt Magnus 
Linnersand, närmast från Head of Treasury på Hoist Finance, rekryterats till rollen som CFO. 
 

– Vi har stor respekt för att vi verkar på en reglerad marknad och vi är en långsiktig och 
allvarlig utmanare till bankerna. Vi har under året breddat vår organisation med kompetens 
inom finans, risk och compliance och breddar nu även vår styrelse. Vi har byggt en mycket 
skalbar verksamhet och skapat en gedigen grund för vår resa framåt. Vi är mycket glada för 
att vi nu får några av landets absoluta experter inom finansiella tjänster till vår styrelse, 
säger John-Christian de Champs, grundare och styrelseledamot 
 

– Lendifys kombination av kundnytta, transparens och innovation, ger bolaget goda 
möjligheter att bli en nyckelaktör på framtidens finansmarknad. Jag är mycket glad över 
möjligheten att få bidra till Lendifys utveckling, säger Martin Gorne. 
 

– Lendify har en fantastisk potential och en särställning på marknaden genom att man 
kombinerar digital spjutspetsteknologi med ett starkt ansvarstagande för både låntagare och 
investerare. Jag ser fram mot att vara med och utveckla bolaget och branschen, säger Peter 
Clason. 
 

– Lendify är en seriös aktör som med en avancerad digital plattform är med och effektiviserar 
finansbranschen genom en ny typ av marknadsplats. Jag ser fram mot att vara med och 
utveckla detta spännande bolag, säger Elisabet Lundgren. 

Hans Westin samt Sten Schröder avgår som styrelseledamöter men är fortsatt delägare. 

För mer information, vänligen kontakta:  Erika Eliasson Chief Investor Relations Officer, Lendify 070-
999 1070 

Om Lendify Lendify är Sveriges största marknadsplats för lån. Marknadsplatsen är digital och kapar bort onödiga 
mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och 
investerare god avkastning. Antalet aktiva investerare på Lendifys plattform ökar stadigt och uppgår nu till drygt 8000 
personer. För mer information, se www.lendify.se. Lendify, med några av landets främsta entreprenörer som ägare och 35 
anställda, har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.  


