
 
 
 
Pressmeddelande 18 april 2019 
 

DBT Företagslån inleder samarbete med Lowell 
 
DBT Företagslån ingår ett strategiskt samarbete med kredithanteringsföretaget Lowell. Samarbetet 
utgör en viktig byggsten för att säkra attraktiv finansiering från institutionella investerare, och 
därmed möjliggöra en fortsatt tillväxtresa för DBT.  
 

- Genom samarbetet med Lowell skapar vi ännu bättre förutsättningar för att kunna stötta 
Sveriges små och medelstora företag med kapital. Lowells tydliga fokus på fintech-bolag ger 
dem en god förståelse för våra behov som ett snabbväxande företag med en tydlig 
utmanarambition. Samtidigt borgar deras mångåriga erfarenhet i marknaden för 
långsiktighet och förtroende gentemot investerare och kunder, säger Alexis Kopylov, vd DBT 
Företagslån. 

 
DBT Företagslån har haft en stark tillväxt på över 300 procent under det senaste året. Med en 
växande lånestock kommer också ökade krav från investerare om reducerad operationell risk och 
minskat personberoende genom back-up serviceavtal. Lowell är den ledande aktören av 
kredithanteringstjänster inom bank och finans i Sverige, med lång erfarenhet av den här typen av 
samarbeten inom långivning.   
 

- Det finns ett tydligt behov av långsiktig lånefinansiering för att få Sveriges små och 
medelstora företag att växa. Vi ser mycket fram emot att få vara med på DBT:s resa och att 
kunna bidra till att fler företag i Sverige får möjligheten att utvecklas, säger Ulf Ohlfeldt, 
nyförsäljningschef på Lowell Sverige. 

 
Samarbetet inleds under april 2019 och består av att Lowell agerar backup service provider. Avtalet 
innebär att Lowell har kunskap och processer för att ta över hanteringen av DBT:s lån, om DBT mot 
all förmodan inte skulle kunna driva sin verksamhet vidare, något som skapar trygghet för både 
investerare och låntagare.  
 
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. 
 
Lowell Sverige (tidigare Lindorff Sverige) är en del av Lowell-koncernen, Europas näst största 
kredithanteringsbolag. Lowell drivs av missionen att få krediter att fungera för alla och har idag verksamhet i 
nio länder, Danmark, Estland, Finland, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. Genom 
att kombinera analyskapacitet med tillgång till relevant data och väl utvecklade metoder för riskhantering har 
Lowell idag utvecklat ledande lösningar vid försäljning av förfallna fordringar, tredjepartsinkasso och 
outsourcing av affärsprocesser kopplade till kredithantering. 
 


