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DBT stärker teamet inför den fortsatta 
expansionen
DBT kompletterar teamet med ytterligare en stark rekrytering. Andreas Tegnér har 15 års erfarenhet 
från krediter och finansiering, och kommer senast från rollen som Kreditchef och vice VD på GCC 
Capital AB. Nu intar Anderas Tegnér rollen som Senior Credit Officer på DBT. 
 

”Finansiering och kreditgivning är ett gediget hantverk som bygger på erfarenhet och djup 
affärsförståelse. Tyvärr har SME-bolagen mötts av en utveckling mot en allt mer industrialiserad och 
standardiserad kreditprocess där rådgivare i allt mindre utsträckning ges utrymme att se till bolagets 
specifika förutsättningar. Genom rekryteringen av Andreas fortsätter vi att bygga Sveriges bästa team 
för tillväxtfinansiering. Vi som nu står inför stark expansion är glada över att få välkomna Andreas till 
teamet och i nästa steg kunna skala hans gedigna krediterfarenhet genom olika ekonomiska cykler till 
än fler som kan hjälpa oss att stödja tillväxtbolagen i deras strävan.” 

Alexis Kopylov, VD DBT 
 

Andreas Tegnér har gedigen erfarenhet av företagsfinansiering och krediter efter 15 år i 
finansbranschen. Han har erfarenheter från både kreditchefs- och försäljningschefspositioner inom 
bankbranschen kompletterat med strategiska arbetsuppgifter så som ledningsgruppsarbete. Närmast 
kommer Andreas från GCC Capital AB där han var Kreditchef och vice VD. Tidigare arbets-
livserfarenheter omfattar försäljningschef för Företagsdivisionen på Marginalen Bank samt Senior 
Director på Kaupthing Bank. Hos DBT blir hans fokus på affärs- och kreditanalys samt att vara drivande 
i den fortsatta utvecklingen av DBTs kreditgivningsramverk och uppbyggnaden av kreditportföljen. 



”Det är en förmån att få ansluta till det kompetenta och erfarna team som DBT utgör. Jag har följt 
bolagets utveckling sedan start och imponerats av att den starka och unika positionen byggts upp på 
kort tid. DBT har identifierat en mycket attraktiv del av marknaden för företagsfinansiering och jag ser 
fram emot att kunna bidra med min kunskap och erfarenhet för att gemensamt vidareutveckla DBT och 
därmed skapa bättre förutsättningar för Sveriges små- och medelstora företag att nå sin fulla 
potential.”  

Andreas Tegnér  
 

För mer information kontakta gärna: Alexis Kopylov, vd DBT, mail: alexis@dbt.se tfn: 073-352 33 79 
 
DBT grundades med ambition om att skapa bättre tillväxtförutsättningar för Sveriges små- och 
medelstora företag genom att erbjuda dem den finansiering de behöver och förtjänar. Vi förstår 
entreprenören, begriper affären och hjälper företag att växa. DBT är registrerat hos finansinspektionen 
och har garanti på innovationslån från Europeiska Investeringsfonden. DBT listades nyligen av Sifted som 
ett av utvalda svenska start-ups att följa under 2020.  
 


