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Lunar och svenska lånebolaget Lendify går samman och
skalar upp i Norden
Idag meddelar den nordiska finansiella utmanaren Lunar förvärvet av den svenska lån-
och sparplattformen Lendify för att växa inom konsumentlån och sparande. I och med
affären befäster Lunar sin position som den ledande nordiska utmanarbanken för
privatpersoner och småföretagare.

Lunar köper Lendify, en svensk digital långivare, för att stärka sitt konsumentkrediterbjudande
och påskynda sin nordiska expansion inom lån och sparande. Lunar lanserade nyligen sin
“Buy Now, Pay Later” delbetalningstjänst och lägger nu ökat fokus på konsumentlån med
förvärvet av Lendifys kompetens och förmågor på kreditområdet. 

Affären sker genom en aktieväxling och Lunar välkomnar alla Lendifys investerare och
anställda till Lunar Group. Bland Lendifys största aktieägare finns Richard Göransson, f.d.
ägare av Intrum, Håkan Roos, entreprenör och ägare av RoosGruppen samt tidig investerare i
iZettle, Inbox Capital och AB Grenspecialisten.

I en kommentar säger Ken Villum Klausen, grundare och VD för Lunar Group:
"Vi har följt Lendify under lång tid och imponerats av deras kreditmodell och moderna
sparandetjänster. Vi har ett stort insatt kapital och köpet av Lendify ger oss möjlighet att
omsätta detta i utlåning och på så sätt accelerera vår nordiska tillväxt. Köpet av Lendify är
en “perfect match” för oss givet bolagets historia, kultur och framtidsvision".

"Lendify har under flera år varit ansedd som ett av Sveriges hetaste fintech-företag och var en
tidig innovatör inom konsumentlån med deras peer-to-peer erbjudande. Vi är väldigt glada över
att välkomna det talangfulla Lendify-teamet till Lunar-familjen. Tillsammans har vi en fantastisk
möjlighet att bygga ett bolag med en dominerande ställning i den finansiella sektorn, som alltid
sätter kunden främst".



Enligt avtalet kommer Lunar att köpa Lendify med en låneportfölj på ca 300 miljoner Euro och
40,000 aktiva spar- och lånkunder. De finansiella villkoren för transaktionen tillkännages inte.

I en kommentar säger Elisabet Lundgren, styrelseordförande hos Lendify:  
"Den här transaktionen kommer att göra ordentligt avtryck på marknaden. Lunar och Lendify
kompletterar varandra väldigt bra och kommer som en bankutmanare tillsammans att vara väl
positionerade för fortsatt stark tillväxt. Jag är imponerad av den verksamhet som Lunar på
mycket kort tid etablerat med ett kundfokuserat och konkurrenskraftigt produkterbjudande".

"Genom förvärvet får Lunar tillgång till Lendifys skalbara teknikplattform och
kreditbedömningsprocess i framkant. Jag vill passa på att tacka alla som varit involverade i den
här transaktionen". 

Lunar kommer i nuläget driva Lendify som en självständig plattform och erbjuda lån både
under Lendifys och Lunars varumärke. Med förvärvet kommer även ett talangfullt team att
jobba nära det svenska Lunar-teamet. Transaktionen inväntar myndighetsgodkännande och
förväntas stängas i mitten av maj.

För ytterligare information, kontakta: 
Cathrine Kier, Lunar, +45 206 845 10, ckk@lunar.app

Om Lunar
Lunar är en modern nordisk bank grundad 2015 i Danmark. Deras bankapp finns även i Sverige och Norge och har över
250 000 privata användare. Bland investerarna i bolaget finns Chr. Augustinus Fabrikker, Seed Capital och Greyhound
Capital. Totalt har Lunar tagit in +100 miljoner euro i investeringar och fick en europeisk banklicens 2019.

Om Lendify
Lendify är en marknadsledande svensk betalningsleverantör med tillstånd som betalningsinstitut från den Svenska
Finansinspektionen. Lendify grundades 2014 och har byggt en datadriven kreditmotor som erbjuder både lån utan
säkerhet genom balansfinansiering och peer-to-peer-lån. Lendify har tidigare tagit in 90 miljoner euro i
kapitalfinansiering och 500 miljoner euro i finansiering för lån.


