
   

 
Collector är specialiserade på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Vi är 
företagens komplement till traditionella storbanker. Företagserbjudandet omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring samt betallösningar. 
Våra tjänster för privatpersoner inkluderar privatlån, faktura- och delbetalningstjänster, kreditkort och sparkonton. Bolaget har kontor i Göteborg 
(huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. 
 
Collector AB (publ) 556560-0797 | Box 119 14, 404 39 Göteborg | Växel +46 10-161 00 00 | E-post info@collectorbank.se | www.collector.se 

Pressmeddelande 23 februari 2022 

Walley inleder samarbete med Adyen 

 
Collectors paymentsverksamhet Walley inleder samarbete med Adyen, en ledande global 
aktör inom betallösningar. Walley är en av de ledande aktörerna på den nordiska 
marknaden för betallösningar. Genom samarbetet får Walley tillgång till en bredare 
kundbas samtidigt som Walleys handlare får lättare tillgång till en effektiv betallösning 
vid internationell expansion.  
 
Genom samarbetet med Adyen integreras Walleys BNPL (buy now pay later) produkter i Norden i Adyens 
betallösning. Walley har en stark position på den nordiska marknaden för betallösningar och tillsammans 
med Adyen, som har ett globalt erbjudande, möjliggör det för Walley att få tillgång till fler 
handlare. Samarbetet med en global partner underlättar även för Walleys handlare vid internationell 
expansion.  
 
Adyens handlare får i sin tur fler alternativ till BNPL produkter och en heltäckande lösning som inkluderar 
samma betalalternativ i alla kanaler, online såväl som offline, för alla slutkunder inom både B2C och B2B. 
 
Walley och Adyen riktar sig till samma typ av större handlare och båda har en strategi som fokuserar på 
partnerskap med handlarna. Det gör att samarbetet passar båda parter väl. 
 
– Vi är väldigt glada över samarbetet med Adyen. Vi riktar oss till samma typ av handlare och lägger stor 
vikt vid partnerskap vilket gör oss till en bra match. Genom samarbetet utökar Walley sitt erbjudande och 
blir ett än mer attraktivt val för handlare samtidigt som det öppnar upp nya affärsmöjligheter för oss. I 
tillägg har Walley redan etablerade samarbeten med merparten av alla PSP-aktörer (payment service 
providers) i Norden och samarbetet med Adyen stärker därmed vår position ytterligare, säger Mikael 
Anstrin, General Manager, Walley. 
 
– Adyens betallösning erbjuder över 300 olika betalningsmetoder och vår utgångspunkt för nya lösningar 

och partners är alltid våra kunders behov. Collectors tjänst Walley har länge efterfrågats av många av 

våra handlare och därför känns det otroligt spännande att kunna erbjuda denna betalningsmetod för såväl 

B2B- som B2C-kunder, säger Tobias Lindh, VD för Adyen Norden & Baltikum. 

 
 
Om Walley 
Walley är en strategisk partner inom betallösningar för e-handlare och butiker i Norden. Genom att 
erbjuda slutkunden flera flexibla betalsätt skapar Walley möjligheter för handlare att stärka relationer, 
förbättra kundupplevelsen och öka lönsamheten. Walley är ett varumärke inom Collector Bank.  
 
Om Adyen 
Adyen är betalteknikbolaget bakom många av världens ledande företag. Adyen är den enda plattformen 
företag behöver för att ta betalt på nätet, i app och i butik på global och lokal nivå. Plattformen samlar 
världens ledande betalsätt och möjliggör för handlare att nå nya kunder, varje dag. Adyen grundades 
2006 i Amsterdam och idag har bolaget 27 kontor världen över med ca 2 200 anställda. Adyen jobbar 
idag med åtta av de tio största detaljhandelsbolagen i Sverige och bland kunderna hittar man Spotify, 
H&M, Electrolux, Åhléns och Telia Company. Adyen förbättrar och expanderar ständigt sitt produktutbud 
som en del av den vardagliga verksamheten. 
 
 
 
 



   

 
Collector är specialiserade på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Vi är 
företagens komplement till traditionella storbanker. Företagserbjudandet omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring samt betallösningar. 
Våra tjänster för privatpersoner inkluderar privatlån, faktura- och delbetalningstjänster, kreditkort och sparkonton. Bolaget har kontor i Göteborg 
(huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. 
 
Collector AB (publ) 556560-0797 | Box 119 14, 404 39 Göteborg | Växel +46 10-161 00 00 | E-post info@collectorbank.se | www.collector.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mikael Anstrin, General Manager, Walley 
Telefon: +46 73 656 21 28 
E-post: mikael.anstrin@walley.se 
 
Malin Lundberg, Marknadschef för Adyen i Norden och Baltikum 
Telefon: +46 76 327 90 09 
E-post: malin.lundberg@adyen.com 
 


