
 

 
PRESSMEDDELANDE, 18 juli, 2014 

 
Nordic Capital förvärvar Lindorff 
 
Nordic Capital förvärvar majoriteten av Lindorff från Investor och 
Altor med målet att stödja Lindorffs tillväxt och expansion mot att 
bli en global aktör i sin bransch. 
 
Nordic Capital Fond VIII ("Nordic Capital") har tecknat avtal om att förvärva majoriteten av 
Lindorff, ett ledande europeiskt inkassoföretag med huvudkontor i Oslo. Investor och Altor 
kommer att behålla en minoritetspost i Lindorff. Skuldfritt värde (enterprise value) uppgår till 
2,1 miljarder euro plus 200 miljoner euro i en villkorad tilläggsköpeskilling.   
 
“Nordic Capital har under många år följt Lindorffs utveckling och imponerats av den 
framgångsrika omvandlingen och positioneringen av bolaget. Under de kommande åren ser 
Nordic Capital fram emot att stödja Lindorffs fortsatta tillväxt och expansion samt att bidra 
med Nordic Capitals omfattande erfarenhet och nätverk inom den finansiella sektorn”, säger 
Kristoffer Melinder, Managing Partner, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder. 
 
“Lindorff gynnas av en stark position på de mogna nordiska marknaderna där vi har utvecklat 
en heltäckande strategi och en integrerad modell för hantering av krediter. Vi använder nu 
denna modell som en bas för vår tillväxt i Kontinentaleuropa för att hjälpa banker att hantera 
deras problemkrediter. Vi upplever en mycket stark tillväxt och med hjälp av vår nya ägare, 
som har ett starkt track record inom den finansiella industrin, får vi tillgång till såväl djup 
kunskap och nätverk som ytterligare kapital för att fullfölja vår tillväxtstrategi”, säger Endre 
Rangnes, VD på Lindorff. 
 
Lindorff grundades i Norge 1898 och är nu ett av världens största och snabbast växande 
inkassoföretag. Lindorffs strategi har varit att vara den mest attraktiva partnern för banker 
och finansiella institutioner. Under de senaste 10 åren har Lindorff utökat sin geografiska 
närvaro, först genom att bli en verklig nordisk marknadsledare, för att sedan ta 
marknadsledande positioner i Tyskland, Spanien och Nederländerna. Idag har Lindorff cirka 
2 750 medarbetare och verksamhet på 11 marknader i Europa. Lindorff erbjuder en rad 
produkter och tjänster, vilka bland annat inkluderar urval av kunder, kreditutvärdering, 
fakturering, påminnelser, inkasso, portföljförvaltning and kundtjänst. Lindorff kan genom sin 
marknadsledande kompetens samt sina unika databaser hjälpa kunder att fatta bättre beslut, 
förbättra sin effektivitet och snabba upp sitt kassaflöde. Bolaget hade en nettoomsättning på 
450 miljoner euro 2013.   
 
Investeringen förutsätter godkännande från relevanta myndigheter och förväntas kunna 
slutföras under fjärde kvartalet 2014. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Nordic Capital 
Presskontakt  
Tel: +46 729- 29 94 50 
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com 
 
 



 
 
Om Lindorff 

Lindorff grundades 1898 och är idag en europeisk fullservice tjänsteleverantör inom kredithantering. Bolaget 
erbjuder informationstjänster, betaltjänster, faktureringstjänster, inkasso och skuldköp. Lindorff är särskilt starkt 
inom finansbranschen, där det har en ledande position i Europa. Lindorff har cirka 2 750 anställda i 11 länder. 
Nettoomsättningen 2013 var 450 miljoner euro (2012: 425 miljoner euro). Huvudkontoret ligger i Oslo, Norge. 
 
 
Om Nordic Capital 

Nordic Capitals private equity-fonder har sedan 1989 investerat i medelstora företag framförallt i Norden. Genom 
att vara en engagerad ägare och genom fokuserad strategisk utveckling och operationella förbättringar skapar 
Nordic Capital förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Nordic Capitals fonder investerar i företag i 
norra Europa och i utvalda investeringsmöjligheter internationellt. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund VIII 
med 3,5 miljarder euro i tillgängligt kapital från internationella institutionella investerare som tex pensionsfonder. 
Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonderna är NC Advisory-bolagen i 
Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital se 
www.nordiccapital.com. 
 


