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DBT växlar upp och stärker teamet 
 

Rikard Camitz och George Pettersson 
 
Långivaren DBT stärker sin organisation ytterligare och rekryterar Rikard Camitz och George 
Pettersson som båda har lång erfarenhet från bank och företagande. Båda har mångårig erfarenhet 
av finansiering för små och medelstora företag från tiden inom kontorsrörelsen på storbank. På DBT 
kommer George och Rikard i deras roll som Client Executives ansvara för relationen med DBTs 
kunder. 
 

DBT har sedan start mött en enorm efterfrågan på tillväxtorienterad och långsiktig lånefinansiering ifrån etablerade företag 
i alla branscher över hela landet. Genom denna teamförstärkning kan DBT fortsatt möta den starka efterfrågan och 
därigenom hjälpa fler företagare och entreprenörer att ta tillvara på attraktiva affärs- och tillväxtmöjligheter.  
 
”Vi tror på styrkan i kombinationen av den personliga relationen möjliggjord av digital effektivitet där den kundansvarige med 
sin erfarenhet kan se bortom den fyrkantiga kreditmallen och se till entreprenören och företagets specifika situation och 
behov.  Vi är därför väldigt glada över att få välkomna George och Rikard till DBT-teamet som har gedigen kunskap inom just 
företagsfinansiering och ett bevisat track-record av att kunna bygga starka kundrelationer. Att både Rikard och George med 
deras mångåriga erfarenhet från storbank valt ansluta DBT är ännu ett bevis på styrkan i vårt affärsfokus och behovet för en 
aktör som DBT.” 

Alexis Kopylov, VD DBT 
 
 
 



”Jag har följt DBT och deras tillväxtresa sedan deras start och för mig var det en självklarhet att nu även bli en del av DBT-
teamet. Jag är övertygad om att det vi bygger i DBT kommer att förändra branschen till kundernas fördel och för mig i min 
roll innebär detta att jag kommer få jobba med finansiering såsom jag själv hade önskat att det skulle fungera i mina tidigare 
roller.” 

Rikard Camitz 
 
”I DBT ser jag ett företag som drivs av en äkta passion för att hjälpa landets små-och medelstora företagare med de 
utmaningar de har att kunna finansiera sig. Jag har under 20 år hjälpt samma kundsegment i både storbank såväl som med 
eget företag och är glad över att dessa företagare nu kan vända sig till en seriös uppstickare som DBT som verkligen tar sig 
tid att förstå företagaren.” 

George Pettersson 
 
 
Kort om DBT 
DBT 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 5-9%, inga övriga avgifter. DBT är registrerat hos 
finansinspektionen. 
 

För mer information kontakta gärna:  
Alexis Kopylov, vd DBT, mail: alexis@dbt.se tfn: 073-352 33 79 


