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Collector Bank ostaa   
Lowellin maksuratkaisut 

 
Collector Bank on tänään tehnyt sopimuksen Lowellin 
maksuratkaisuliiketoiminnan ostamisesta Lindorff Paymentsilta. Oston myötä 
Collector Bankin Payments liiketoiminnan volyymi kaksinkertaistuu Suomessa. 
Lisäksi Collector Bankin asema Pohjoismaiden johtavana maksuratkaisujen 
tarjoajana vahvistuu. 
 
Lindorff Paymentsilla on vaikuttava tuotetarjonta, satoja pohjoismaisia asiakkaita ja useita strategisia 
kumppaneita. Tänään ostettu maksuratkaisuliiketoiminta on vuodesta 2011 lähtien käsitellyt miljoonia 
verkkokauppojen ja perinteisten myymälöiden maksutapahtumia. 
 
– Meille on suuri ilon aihe, että voimme vahvistaa markkina-asemaamme maksuratkaisuissa Suomessa ja 
Pohjoismaissa. Meille siirtyvä Lowellin liiketoiminta on äärimmäisen hyvin hoidettu. Nyt aloitamme työn, jonka 
tarkoituksena on auttaa uusia asiakkaitamme kasvattamaan myyntiään ja parantamaan asiakaskokemusta, sanoo 
Collector Bankin CEO Martin Nossman. 
 
Lowellilla on Collector Bankin nykyisen tarjonnan tavoin maksuratkaisuja sekä B2C- että B2B-kaupalle niin 
myymälöille kuin verkkokaupoillekin. Liiketoiminnan osto täydentää Collector Bankin tarjontaa ja vauhdittaa 
entisestään yrityksen kasvua Pohjoismaiden markkinoilla. 
 
Lowell ilmoittaa myynnin syyksi keskittymisen ydinliiketoimintaansa:  
 
– Tiukempi keskittyminen ydinliiketoimintaamme eli luotonhallintaan tuo meille monia etuja. Yhtäältä voimme 
jatkaa kasvamista nykyään tärkeimmällä segmentillämme Pohjoismaissa, eli rahoituslaitossektorilla, ja toisaalta 
saamme mahdollisuuden kartoittaa uusia markkinasegmenttejä luotonhallintapalveluiden osalta, sanoo Lowellin 
Pohjoismaiden johtaja Trond Brandsrud.  
 
Sopimus allekirjoitetaan tänään, ja osapuolet pyrkivät siihen, että se tulee voimaan vielä ennen vuodenvaihdetta.  
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