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DBT rekryterar Jannis Asdres som ny CFO/ 
Finanschef 
 
Den nyetablerade och snabbväxande långivaren DBT har rekryterat Jannis Asdres 
som ny CFO. Jannis kommer närmast från Tredje AP-fonden (AP3) och rollen som 
Senior portföljförvaltare inom Alfaförvaltningen.  
 

- Vi är mycket stolta över att få välkomna Jannis till DBT. Hans gedigna och unika 
erfarenhet från den internationella kapitalmarknaden är en stor tillgång för vår 
tillväxtresa framåt. Rekryteringen understryker också det växande marknadsbehovet 
av långsiktig tillväxtfinansiering för svenska företag som alternativ till de fyrkantiga 
storbankerna och oskäliga snabblånen, säger Alexis Kopylov, vd DBT. 

 
Jannis har lång erfarenhet från den internationella kapitalmarknaden. Förutom befattningar 
inom bank och trading har Jannis arbetat hos AP3 de senaste 18 åren. De senaste 10 åren 
har han arbetat i alfaförvaltningen där han förvaltat flera olika mandat aktivt. Innan 
dess var han ansvarig för AP3:s kreditportfölj och har bred och djup kunskap om 
obligationsmarknaden i en lång rad av länder, sektorer och riskklasser, inte minst inom 
banker och kreditinstitut. Nu börjar han på DBT, en snabbväxande långivare med fokus på 
svenska tillväxtbolag.   



 
- Kreditmarknaden genomgår stora strukturella förändringar, inte minst inom 

företagsutlåning. Detta skapar unika möjligheter för nya aktörer som har rätt 
affärsmodell och kapacitet. DBT är väl positionerat för att bli en ledande aktör i detta 
segment och jag ser mycket fram emot att bidra med min expertis och vara en del av 
denna spännande tillväxt, säger Jannis Asdres. 

 
 
För mer information kontakta gärna:  
Alexis Kopylov, vd DBT mail: alexis@dbtforetagslan.se  tfn: 073-352 33 79 
 
 
 
DBT Företagslån grundades med ambition om att skapa bättre tillväxtförutsättningar för Sveriges små- och medelstora företag. 
Vi förstår entreprenören, begriper affären och vi hjälper företag att växa. Vi är ingen fyrkantig storbank eller oskäligt snabblån. 
Vi erbjuder företagslån mellan 2 till 20 MSEK med en effektiv ränta 6-10%, inga övriga avgifter. DBT är registrerat hos 
finansinspektionen. 
 


