
   

 
Collector är en utmanarbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Inom segmentet Privat erbjuds utlåning till 
privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkort samt sparkonton. Segmentet Företag omfattar 
fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag samt hantering av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget 
har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors, Åbo och Oslo. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. 
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Pressmeddelande 3 mars 2020 
 
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller 
indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, eller någon annan jurisdiktion där sådan 
publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av 
detta pressmeddelande. 

Collector offentliggör prospekt avseende 
företrädesemission 

 
Prospektet avseende företrädesemissionen i Collector AB (publ) om cirka 1 027 MSEK före 
emissionskostnader har idag, den 3 mars 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och 
finns tillgängligt på Collectors hemsida, www.collector.se/om-collector/investerare/nyemission-2020/, 
samt på SEB:s hemsida för prospekt, www.seb.se/prospekt. 
 
Rådgivare  
SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist och Nord Advokater är 
legala rådgivare till Collector i samband med företrädesemissionen. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Peter Olsson, CFO 
Telefon: +46 73 712 04 46 
E-post: peter.olsson@collectorbank.se 
 
Madeleine Mörch, Finance & IR Manager 
Telefon: +46 73 712 04 52 
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se 

 
Viktig information  
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med 
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Collector AB i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att 
teckna aktier i Collector kommer endast att ske genom det prospekt som Collector offentliggör idag. 
 
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas 
av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och 
besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller 
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva 
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i 
pressmeddelandet utgör inte något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna 
av Collector (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen i pressmeddelandet får inte 
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära 
sådana krav.  
 
Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess 
nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA 
och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt 
överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion 
som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant 
delstat eller annan jurisdiktion i USA. 
 
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av 
Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant 
erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 
(”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning 
kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje 
relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell 
lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen. 


