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Swedbank förvärvar PayEx  

 
Swedbank förvärvar betalningstjänstföretaget PayEx. Genom förvärvet går Swedbank 
in i en ny marknad och kompletterar sin satsning framåt för att möta kundernas behov 
av heltäckande digitala lösningar på betallösningsmarknaden.  
 
Betallösningsmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste åren genom kraftigt 
ökande on-line köp och utvecklingen av fakturalösningar. Payment Service Providers (PSP), 
såsom PayEx, har etablerats i syfte att förbättra kundens köpupplevelse.  
 
Förvärvet skapar goda förutsättningar för att fortsätta utveckla långsiktiga och attraktiva 
betaltjänster till handeln och dess kunder.  
 
”PayEx är ett unikt bolag och vi är glada över att få göra det här förvärvet. Det finns stor 
kompetens och kunnande i bolaget, och vi vill nu fortsätta driva den positiva utvecklingen i 
bolaget framåt tillsammans, säger Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef i Swedbank. 
 
PayEx är i dag en privatägd koncern som omfattar ett flertal bolag i Sverige, Norge, Danmark 
och Finland. PayEx erbjuder betallösningar för internet-, mobil- och fysisk handel samt 
administrativa tjänster inom fakturering, reskontrahantering och inkasso. PayEx erbjuder 
även finansiella tjänster som factoring, delbetalning och lån. 
 
”I samarbete med Swedbank ser vi fram emot att snabbt öka kundvärdet gentemot båda 
parters handlare och kunder. Swedbank investerar vidare i det PayEx som Max Hansson har 
byggt under 45 år, säger Raymond Klavestad, vd och koncernchef i PayEx. 
  
Bolaget ska drivas vidare som ett helägt dotterbolag till Swedbank, med huvudkontor i Visby, 
och fortsätta att agera i en öppen marknad med existerande och nya kunder. 
 
Under 2016 hade PayEx totala rörelseintäkter på 541 mkr, totala rörelsekostnader på 460 
mkr och ett resultat före skatt på 78 mkr. Vid utgången av 2016 uppgick PayEx totala 
riskvägda exponeringsbelopp till 1,7 mdkr. Förvärvet kommer att medföra en mindre negativ 
påverkan på Swedbankkoncernens kärnprimärkapitalkvot. Mer information om de finansiella 
effekterna för Swedbankkoncernen kommuniceras i samband med att förvärvet slutförs. 
 
Förvärvet finansieras med bankens egna medel och är villkorat av sedvanlig 
myndighetsprövning, däribland Finansinspektionen och Konkurrensverket. 
 
För ytterligare information: 

Josefine Uppling, presschef, Swedbank, +46 761 14 54 21  

Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank, +46 727 40 63 38 
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Information om PayEx 

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som ägt bolaget sedan dess. Bolaget har fler än 10 000 

kunder och omkring 500 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. De processar årligen 

mer än 250 mdkr för sina kunders räkning på sina hemmamarknader. PayEx har AAA-rating och är 

ett kreditmarknadsbolag godkänt av svenska Finansinspektionen.  

 

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation 

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen 

(2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms 

regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2017, kl. 08:00. 


