Pressmeddelande 27 november 2018

Collector Ventures investerar i Swiftcourt
Göteborg, Sverige – Collector Ventures fortsätter satsa på fintech-bolag och
investerar nu i Swiftcourt. Swiftcourt hjälper köpare och säljare att göra affärer
genom att tillhandahålla digitala köpekontrakt med e-signering.
Swiftcourt jobbar för att implementera en ny standard för hur köpare och säljare genomför en affär på nätet
genom digitala köpekontrakt med e-signering och säker lagring. Bolaget har sedan 2013 tryggat över 48 500
transaktioner och använts av drygt 80 000 användare och samarbetar med Finn.no och Blocket.se
– Tack vare Swiftcourts smarta lösningar för köpekontrakt blir det både enklare och säkrare för privatpersoner att
handla av varandra. Utöver själva investeringen i bolaget är det extra kul att vi genom ett samarbete även
kommer att kunna hjälpa köparen med finansiering och säljaren med trygghet kring betalningen, säger Magnus
Lenngren, Senior Technical Advisor på Collector Bank.
Utöver produktsamarbetet mellan Swiftcourt och Collector Bank ser bolagen potential för framtida samarbeten
mellan Swiftcourt och andra venturesbolag.
– Genom investeringen i Swiftcourt fortsätter Collector Ventures portfölj att expandera. Det är fantastiskt roligt att
se alla bolag växa och vi ser fram emot fler spännande samarbeten med, och mellan alla, bolagen i vår portfölj.
– Collector har en enorm kunskap inom fintechsektorn, ett stort nätverk och goda synergier i sin portfölj som kan
hjälpa oss framåt. Vi ser med spänning på framtiden och ser goda möjligheter till samarbete med Collector Bank,
säger Johan Hedén Hultgren, CEO på Swiftcourt.
Collector Ventures investerar i nya fintech-bolag med en utpräglad digital inriktning där Collector Bank ser en
teknisk och affärsmässig nytta. Hittills har Collector Ventures investerat i drygt 20 FinTech-bolag som till exempel
Kaching, Gimi, Leeroy och Nordkap.
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Collector är en ledande digital nischbank som utvecklar finansiella lösningar för privat- och företagskunder. För privatmarknaden erbjuder vi lån
och sparande, faktura- och delbetalning, kreditkortstjänster och finansiella appar, medan segmentet företag innefattar betallösningar för e-handel
och butik, factoring och företagskrediter, fastighetskrediter samt uppdragsinkasso. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ),
helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Inkasso AS med
uppdragsverksamhet och inkasso, samt Collector Ventures med investeringar i fintech. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm,
Helsingfors och Oslo. Collector är noterat på Nasdaq Stockholm.
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