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Qliro blir kreditmarknadsbolag 
Pressmeddelande, Stockholm, 15 mars 2017 

 

Qliro Group AB (publ) meddelade idag att dotterbolaget Qliro AB (Qliro) har erhållit tillstånd 

från Finansinspektionen att bedriva verksamhet som kreditmarknadsbolag. Tillståndet 

möjliggör för Qliro att lansera sin betallösning i Norge, erbjuda sparkonton som omfattas av 

den statliga insättningsgarantin och introducera nya digitala finansiella tjänster samt innebär 

att Qliro AB nu står under Finansinspektionens tillsyn. 

 

Qliro lanserades på den svenska marknaden under 2014 och erbjuder idag betallösningar i form 

av faktura- och delbetalningsköp. Under 2015 lanserades Qliro i Finland och Danmark och 

används av såväl Qliro Groups dotterbolag som externa handlare.  

 

Med tillståndet kommer Qliro att introducera sparkonton som omfattas av den statliga 

insättningsgarantin och lansera sin betallösning på den norska marknaden. Vidare möjliggör 

tillståndet framtida lanseringar av nya digitala finansiella tjänster.  

 

”Qliro har fått ett fantastiskt mottagande i marknaden och fortsätter att utvecklas i enlighet 

med våra högt ställda förväntningar. Vi ser betydande fördelar med att kombinera en bred och 

attraktiv e-handelsplattform med betalningslösningar och finansiella tjänster. Tillståndet är en 

kvalitetsstämpel för Qliro och innebär framför allt att vi kan fortsätta den snabba utvecklingen 

av detta spännande bolag. Qliros ambition är att erbjuda marknadens bästa lösningar inom 

digitala finansiella tjänster och vi har redan etablerat en betydande kundbas då över två 

miljoner personer har använt Qliro sedan lanseringen. Tillståndet ger oss nu möjligheter att 

vidareutveckla erbjudandet mot såväl konsumenter som handlare, bland annat genom fortsatta 

investeringar i nya tjänster, för att ytterligare stärka Qliros position som en ledande aktör inom 

digitala finansiella tjänster i Norden”, kommenterade Marcus Lindqvist, VD och koncernchef för 

Qliro Group. 

 

Om Qliro 

Qliro AB grundades 2014 och rapporteras under segmentet Qliro Financial Services. Qliro 

erbjuder idag betallösningar till några av de största e-handlarna i Norden – bland annat 

CDON.COM, Gymgrossisten, Nelly, Lyko, Bangerhead, Hobbex, Lekmer och Tretti. Qliro driver 

finansieringsrörelse som kreditmarknadsbolag i enlighet med lag (2004:297) om bank- och 

finanseringsrörelse, verksamheten är tillståndspliktig och under Finansinspektionens fulla 

tillsyn.  

 

Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående 

kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 mars 2017 kl. 16:30 CET. 

 

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta: 

Marcus Lindqvist, VD och koncernchef 

Tfn: +46 (0)10 703 20 00 

http://www.qlirogroup.com/
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Frågor från press, investerare och analytiker: 

Niclas Lilja, vikarierande kommunikationschef                                                  

Tfn: +46 (0) 736 511 363 

E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com  

 

Om Qliro Group 

Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat 

och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom 

konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, 

NLYman.com, Members.com) och Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, 

Bodystore.com, Milebreaker.com och Fitness Market Nordic). I koncernen ingår även betal- och 

konsumentfinansieringslösningen Qliro. Under 2016 genererade koncernen 4,5 miljarder 

kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under 

kortnamnet ”QLRO”. 

http://www.qlirogroup.com/

