
Kommentarer till uppgifter i nederländsk media

Idag den 16 augusti 2014 har Buckaroo B.V., ett dotterbolag inom Intrum Justitia-koncernen, omnämnts i nederländsk media. Intrum Justitia förvärvade
Buckaroo under 2012. Buckaroo är en betalningsförmedlare som erbjuder e-handlare i Holland ett flertal administrativa tjänster för betalningar över internet.
Bolaget hade en omsättning om cirka EUR 9 miljoner under 2013. Buckaroo har ett tillstånd som betalningsförmedlare, utfärdat av den Nederländska
Centralbanken. 

Avseende de uppgifter som förekommit i nederländsk media kan Intrum Justitia bekräfta att det har pågått en polisutredning i Nederländerna beträffande en
tidigare kund till Buckaroo under 2013. I december 2013 blev även den före detta verkställande direktören för Buckaroo misstänkt i samma utredning. Den
verkställande direktören avstängdes omedelbart från sin tjänst och avskedades sedermera.  Buckaroo är inte misstänkt i denna eller andra utredningar.

Till följd av dessa händelser initierade Intrum Justitia under föregående år en omfattande översyn av Buckaroos hantering av gällande krav på så kallade
know-your-customer-kontroller. Denna översyn, som gjordes i konsultation med den Nederländska Centralbanken, resulterade i en handlingsplan för att
stärka ett flertal interna rutiner för regelefterlevnad inom bolaget. Därutöver ersattes vissa seniora chefer inom Buckaroo och en ny ledningsgrupp tillsattes.
Buckaroo har därefter med både interna och externa resurser med goda resultat förstärkt sina interna rutiner i enlighet med handlingsplanen, varvid även
vissa kundkontrakt har avslutats. Som en ledande betalningsförmedlare på den nederländska marknaden har Buckaroo ett fortsatt fokus på att säkerställa
att man möter samtliga regulatoriska krav.

     
För ytterligare information v g kontakta: 
Erik Forsberg, CFO Tel: 08 546 102 02

  
Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra
kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 600 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2013 till ca 4,6 miljarder
kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.


