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Ny VD i Collector – Lena Apler blir styrelseordförande 
	  
Collectors	  grundare	  och	  nuvarande	  VD,	  Lena	  Apler	  byter	  roll	  i	  företaget	  till	  arbetande	  
styrelseordförande	  medan	  Stefan	  Alexandersson,	  nuvarande	  vVD	  tillträder	  som	  ny	  VD.	  
Styrelseordförande	  Erik	  Selin,	  VD	  Fastighets	  AB	  Balder	  blir	  vice	  ordförande	  i	  styrelsen.	  
	  
Ovanstående	  omorganisation	  träder	  i	  kraft	  samtidigt	  som	  kreditmarknadsbolaget	  Collector	  till	  
våren	  blir	  bank.	  	  
	  
”Det	  är	  viktigt	  att	  den	  nya	  banken	  startar	  upp	  med	  en	  
stabil	  ledning	  och	  inte	  gör	  snabba	  skiften	  i	  styrelse	  och	  
ledning.	  Jag	  har	  varit	  VD	  sen	  bolaget	  startade	  1999	  och	  
vill	  efter	  15	  år	  få	  möjlighet	  att	  arbeta	  mer	  strategiskt	  
med	  affärsutveckling.	  Det	  är	  en	  tillfredsställelse	  att	  
lämna	  på	  topp	  och	  dessutom	  till	  den	  bäste	  tänkbara	  
efterträdare.	  Jag	  har	  haft	  förmånen	  att	  jobba	  
tillsammans	  med	  Stefan	  Alexandersson	  i	  nio	  år	  redan.	  
Perfekt	  timing	  tycker	  jag”,	  säger	  Lena	  Apler.	  	  
	  
”Inför	  den	  omvandling	  vi	  står	  i	  bolaget	  och	  efter	  att	  ha	  
deltagit	  i	  Collectors	  utveckling	  under	  nio	  år,	  känns	  det	  
rätt	  i	  tiden	  att	  ta	  över	  VD-‐posten.	  Lena	  och	  jag	  har	  
jobbat	  tätt	  tillsammans	  hela	  tiden	  och	  kommer	  att	  
fortsätta	  med	  det	  i	  våra	  nya	  befattningar.	  Samtidigt	  
kommer	  jag	  att	  jobba	  med	  att	  etablera	  Collector	  i	  sin	  
nya	  roll	  som	  en	  stark	  aktör	  inom	  banksektorn,”	  
kommenterar	  Stefan	  Alexandersson.	  	  
	  
Lena	  Apler	  kommer	  att	  öka	  fokus	  och	  insatser	  på	  verksamheterna	  i	  Norge	  och	  Finland	  där	  Collector	  
har	  stark	  tillväxt.	  	  
	  
”När	  Collector	  blir	  bank	  kommer	  vi	  att	  göra	  en	  offensiv	  satsning	  på	  dessa	  marknader,	  då	  Norge	  och	  
Finland	  har	  få	  nischbanker	  jämfört	  med	  Sverige”,	  avslutar	  Lena	  Apler.	  
	  
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lena	  Apler,	  Styrelseordförande	  Collector	  AB,	  lena.apler@collector.se,	  	  +46	  31-‐750	  21	  00	  	  	  
Stefan	  Alexandersson,	  CEO	  Collector	  AB,	  stefan.alexandersson@collector.se,	  	  +	  46	  31	  –	  750	  21	  00	  	  
Åsa	  Hillsten	  Eklund,	  Marketing	  Manager,	  asa.hillsteneklund@collector.se,	  +	  46	  700	  81	  81	  17	  
	  
	  
Om Collector 
Collector	   är	   ett	   nytänkande	   finansbolag	   specialiserat	   på	   att	   optimera	   kassaflöden.	   Företaget	   har	   vuxit	   till	   närmare	   260	  medarbetare	  
sedan	  starten	  1999	  och	  har	  idag	  kontor	  i	  Göteborg,	  Stockholm,	  Oslo	  och	  Helsingfors.	  Vi	  är	  experter	  på	  factoring	  och	  kredithantering	  för	  
företag.	  Dessutom	  möjliggör	  vi	  effektiva	  och	  säkra	  köp	  mot	  faktura	  och	  delbetalning.	  För	  privatpersoner	  erbjuder	  vi	  förmånligt	  sparande	  
samt	  kreditkort	  och	  lån	  utan	  säkerhet.	  	  Läs	  mer	  på	  www.collector.se	  	   


