Pressmeddelande 30 november 2016

Collector inleder samarbete med belöningsappen Wrapp vid
kortköp – stärker sin position inom Fintech
Göteborg, Sverige – Collector AB (publ.) (Nasdaq Stockholm: COLL). Collector Bank inleder
samarbete med Wrapp Operations Sweden AB, en lojalitetsapp där kunden belönas med pengar
tillbaka på sina köp.
Wrapp är en belöningsapp som stärker relationen mellan konsumenter och handlare, en kostnadsfri tjänst
som hjälper kunden att bli belönad för de köp som genomförs med ett kort som är kopplat till appen. Genom
att ta del av kundens köpdata kan Wrapp skräddarsy erbjudanden och förmåner utifrån kundens
köpbeteende.
” Samarbetet med Wrapp är exakt vad vi vill åstadkomma, ett erbjudande som ger både handlare och kund
mervärden och bättre koll. Ett exempel på samarbete i ett ekosystem där vi arbetar tillsammans med externa
partners som tillför ny kompetens och teknik." Grundare och styrelseordförande Collector, Lena Apler

Genom att koppla Collectors kort Easyliving till Wrappappen får kunden en tydlig översikt över
erbjudanden, baserat på tidigare inköp. När kunden använder ett erbjudande registreras det automatiskt och cashbacken sätts direkt tillbaka på kortet. Detta går väl i linje med Collector Insights
inom e-handeln där insikter om kundens köpbeteende skapar mervärde och ger ökad lojalitet och
kundnytta.
”Att en digital nischbank som Collector kommer erbjuda sina kortkunder möjligheten till cashback vid köp
med sitt Wrapp-kopplade kort från Collector är en självklarhet och helt i linje med deras sätt att aktivt jobba
med kundlojalitet som en av sina drivkrafter.” CEO Wrapp, Aage Rerslev
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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 e-handels- 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 Cap-listan.
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