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Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde:
För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:
• Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 19 mars 2020, eller
• Senast den 17 mars 2020 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier.
Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier genom respektive förvaltare.
Distribution av detta prospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se ”Viktig information”.

Finansinspektionen godkände detta prospekt den 3 mars 2020. Prospektet är giltigt i upp till tolv månader från datumet för godkännandet. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till detta prospekt i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga
felaktigheter kommer inte att vara tillämplig när detta prospekt inte längre är giltigt, och Collector kommer endast att upprätta tillägg
till detta prospekt när det krävs enligt bestämmelserna om tillägg till prospekt i Prospektförordningen.



VIKTIG INFORMATION

För definitioner av vissa termer som används i detta prospekt, se ”Vissa definitioner” på nästa sida.
Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med artikel 20 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129
av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om
upphävande av direktiv 2003/71/EG (”Prospektförordningen”).
För prospektet och erbjudandet enligt prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av detta prospekt, erbjudandet och därmed sammanhängande
rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.
Collector har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle
kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder
respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet enligt detta prospekt kräver sådana åtgärder eller annars strider
mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Teckning av aktier och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig.
Personer som mottar exemplar av detta prospekt måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.
En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (se avsnittet ”Riskfaktorer”). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin
egen bedömning av Collector och erbjudandet enligt detta prospekt, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta prospekt samt eventuella tillägg till detta prospekt. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden
än de som finns i detta prospekt och, om så ändå sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Collector och Collector ansvarar
inte för sådan information eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet av detta prospekt eller några transaktioner som genomförs med anledning härav
ska under några omständigheter anses innebära att informationen i detta prospekt är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av detta prospekt eller att det inte har förekommit någon förändring i Collectors verksamhet efter nämnda dag. Om det sker väsentliga förändringar av
informationeni detta prospekt kommer sådana förändringar att offentliggöras enligt bestämmelserna om tillägg till prospekt i Prospektförordningen.
Som ett villkor för att få teckna nya aktier enligt erbjudandet i detta prospekt kommer varje person som tecknar nya aktier att anses ha lämnat eller, i vissa fall,
bli ombedda att lämna, utfästelser och garantier som Collector och dess rådgivare kommer att förlita sig på. Collector förbehåller sig rätten att efter eget
bestämmande ogiltigförklara aktieteckning som Collector eller dess uppdragstagare anser kan inbegripa en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler
eller föreskrifter i någon jurisdiktion.
Information till investerare i USA
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Collector (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas,
pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation
S i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska
Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet
bedömt eller uttalat sig om erbjudandet enligt detta prospekt respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig
handling i USA.
Information till investerare i EES
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra
medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES
som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen
och/eller i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan
ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
Framåtriktad information
Prospektet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Collectors aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord
som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller uttalanden avseende framtida
utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl
kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon
garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttrycks i framåtriktad information.
Faktorer som kan medföra att Collectors framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar bland annat de
som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktad information i detta prospekt gäller endast per dagen för prospektets offentliggörande. Collector lämnar inga
utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.
Presentation av finansiell information
Viss finansiell och annan information som presenteras i prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer
inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i prospektet granskats eller reviderats av
Collectors revisor.
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Nyemissionen i sammandrag
Företrädesrätt
Varje befintlig aktie i Collector berättigar till
en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger
rätt att teckna en (1) ny aktie. Härutöver
erbjuds möjlighet för investerare att teckna
aktier utan företrädesrätt.
Teckningskurs
10 SEK
Avstämningsdag för rätt till
deltagande i nyemissionen
3 mars 2020
Teckningstid
5–19 mars 2020
Handel med teckningsrätter
5–17 mars 2020
Handel med BTA
5–30 mars 2020
Teckning och betalning med företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter sker
under teckningstiden genom samtidig
kontant betalning.

Teckning och betalning utan företrädesrätt
Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd
av teckningsrätter ska göras till SEB senast
den 19 mars 2020 på avsedd anmälnings
sedel som kan erhållas från något av SEB:s
kontor i Sverige, SEB:s webbplats för prospekt
www.sebgroup.com/prospectuses samt på
Collectors webbplats www.collector.se.
Tilldelade aktier ska betalas enligt a
 nvisningar
på tilldelningsbeskedet. Depåkunder ska
istället anmäla sig till, och enligt instruktioner
från, förvaltaren.
Övrig information
Kortnamn: 
COLL
ISIN-kod aktie:
SE0007048020
ISIN-kod teckningsrätt:
SE0013888237
ISIN-kod BTA: 
SE0013888245
LEI-kod: 
529900G9LZILBPCZXA17
Finansiell kalender
Delårsrapport januari–mars, 5 maj 2020
Delårsrapport januari–juni, 16 juli 2020

Vissa definitioner
I detta prospekt används följande
definitioner:
”Collector” eller ”Bolaget” avser,
beroende på sammanhanget,
Collector AB (publ) (organisations
nummer 556560-0797) eller den
koncern vari Collector AB (publ) är
moderbolag. Med ”koncernen”
avses Collector AB (publ) och dess
dotterbolag.
”SEB” avser Skandinaviska Enskilda
Banken AB.
”Euroclear Sweden” avser Euroclear
Sweden AB.
”Nasdaq Stockholm” avser, beroende
på sammanhanget, den reglerade
marknaden Nasdaq Stockholm eller
Nasdaq Stockholm AB.
”SEK” och ”EUR” avser svenska
kronor respektive euro.
M avser miljoner. T avser tusen.
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SAMMANFATTNING
INLEDNING OCH VARNINGAR
Inledning och
varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att
investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av hela prospektet från investera
rens sida. En investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Om talan
väcks i domstol angående informationen i detta prospekt kan den investeraresom är
kärande enligt nationell rätt bli tvungen att stå för kostnaderna för översättning av prospektet
innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer
som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om samman
fattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller
om den inte, tillsammans med de andra delarna av prospektet, ger nyckelinformation för att
hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

Emittenten

Collector AB (publ), organisationsnummer 556560-0797, Lilla Bommens Torg 11, Box 11914,
404 39 Göteborg. ISIN-koden för aktierna är SE0007048020 och kortnamnet (ticker) COLL.
Collectors LEI-kod är 529900G9LZILBPCZXA17.

Behörig myndighet

Finansinspektionen är behörig myndighet och ansvarig för godkännande av detta prospekt.
Finansinspektionens besöksadress är Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm, Sverige, postadress
Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon +46 8 408 980 00, hemsida www.fi.se. Prospektet
godkändes av Finansinspektionen den 3 mars 2020.

NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN
Vem är emittent av värdepapperen?
Information om
emittenten

Collector AB (publ), organisationsnummer 556560-0797, är emittenten av värdepapperen
enligt detta prospekt. Collectors styrelse har sitt säte i Göteborgs kommun. Bolaget bildades i
Sverige 1999 och är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen
(2005:551). Collectors LEI-kod är 529900G9LZILBPCZXA17.

Emittentens
huvudverksamhet

Collector är en utmanarbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företags
kunder. Inom segmentet Privat erbjuds utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalnings
tjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkort samt inlåning. Segmentet Företag omfat
tar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora
företag samt hantering av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg
(huvudkontor), Stockholm, Helsingfors, Åbo och Oslo. Collector AB (publ) är noterat på
Nasdaq Stockholm.

Emittentens större
aktieägare

Nedan visas Collectors större aktieägare per den 31 december 2019 med därefter kända
förändringar.
Ägare/förvaltare/depåbank
Fastighets AB Balder*
StrategiQ Capital AB
SEB Life International
Lena Apler
Erik Selin*
*

Viktigaste administre
rande direktörerna
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Stamaktier
45 250 590
13 561 793
6 600 000
4 686 552
3 400 000

Andel av kapital/
röster, %
44,1
13,2
6,4
4,6
3,3

Fastighets AB Balders största aktieägare är Erik Selin (genom bolag). Fastighets AB Balder och Erik Selin (genom bolag) kan genom
sin röstandel i praktiken utöva kontroll över Collector i frågor som är föremål för aktieägarnas beslutsfattande vid bolagsstämma, till
exempel val av styrelse.

Bolagets styrelse består av Lena Apler (ordförande), Erik Selin (vice ordförande och före
slagen ny styrelseordförande), Christoffer Lundström, Anna Kinberg Batra och Charlotte
Hybinette.
Bolagets ledande befattningshavare är Martin Nossman (verkställande direktör),
Peter Olsson, Susanne Bruce, Sofia Brax, Jonas Björkman, Mikael Anstrin, Erik Krondahl,
Magnus Lenngren, Erik Berfenhag och Kajsa Lernestål.
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Revisor

Ernst & Young AB (Box 7850, 103 99 Stockholm) är sedan 2018 Collectors revisor, med
auktoriserade revisorn Daniel Eriksson som huvudansvarig revisor.

Finansiell nyckelinformation för emittenten
Finansiell nyckelinfor
mation i sammandrag

Utvalda resultaträkningsposter
MSEK, såvida inget annat anges
Räntenetto
Provisionsnetto1)
Kreditförluster, netto
Handelsintäkter, netto
Rörelseresultat
Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i Bolaget
Resultat per aktie, SEK2)

2019
Januari – december
(oreviderat)
2 102
–253
–1 218
N/A
–52
–8
–0,08

2018
Januari – december
(oreviderat)
1 830
–189
–300
N/A
721
566
5,51

2019
31 dec
(oreviderat)
37 436
82
994
29 880
29 454
3 467
4,4
10,3
13,3

2018
31 dec
(oreviderat)
29 818
–
499
26 104
22 391
3 475
1,3
11,9
13,7

1) Summan av posterna ”Provisionsintäkter” och ”Provisionskostnader”
2) Resultat per aktie avser resultat per aktie före och efter utspädning

Utvalda balansräkningsposter
MSEK
Summa tillgångar
Skulder till kreditinstitut
Efterställda skulder
Utlåning till allmänheten
In- och upplåning från allmänheten
Summa eget kapital
Kreditförluster, netto %1)
Kärnprimärkapitalrelation %
Total kapitalrelation %

1) För en beskrivning av Collectors alternativa nyckeltal se avsnittet ”Presentation av finansiell och annan information”, under rubriken
”Alternativa nyckeltal”

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COLLECTOR AB (PUBL)

3

Sammanfattning

Specifika nyckelrisker för emittenten
Väsentliga riskfaktorer
specifika för emittenten

•	Collector har till följd av en extra kreditförlustreservering tillfälligt brustit i att uppfylla
gällande kombinerade buffertkrav, vilket, ensamt eller tillsammans med eventuella andra
konstaterade brister historiskt i regelefterlevnaden kan medföra sanktioner från Finans
inspektionen, inklusive väsentliga sanktionsavgifter eller återkallelse av C
 ollectors
banktillstånd;
•	ett begränsat antal kunder står för en betydande andel av Bolagets intäkter som
genereras inom segmentet Företag, och det finns en risk att Collector kan komma att
göra omfattande kreditförluster på någon av de större kunderna, vilket kan komma att
väsentligt negativt påverka Collectors intäkter och/eller resultat;
•	Collector är föremål för kreditrisker relaterade till segmentet Privat och om de materialise
ras skulle det påverka resultatet negativt;
•	det råder hård konkurrens på marknaden för finansiella tjänster, och om Collector inte kan
konkurrera framgångsrikt med andra långivare eller kreditgivare kan efterfrågan på
Collectors produkter komma att minska;
•	de bedömningar som Collector har gjort eller statistiska modeller som Collector använder
kan visa sig vara ineffektiva för att förutse framtida kreditförluster eller på annat sätt visa
sig vara otillräckliga, eller felaktigt använda av Collector, vilket kan leda till att Collector blir
föremål för regulatoriska sanktioner eller ådrar sig väsentliga kreditförluster;
•	Collectors verksamhet är föremål för omfattande reglering och tillsyn samt regulatoriska
förändringar, bland annat men inte begränsat till kapitaltäckningsregler och krav, och det
finns en risk att relevanta tillsynsmyndigheter bedömer att Collector inte fullt ut följer, eller
att Collector kan bryta, eller tidigare har brutit mot tilllämpligt regelverk vilket kan medföra
att Collector inte kan erhålla eller behålla nödvändiga regulatoriska tillstånd och
godkännanden;
•	Collector kan misslyckas med att låna upp erforderliga medel eller avyttra tillgångar på
acceptabla villkor för att infria sina betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt.

NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN
Värdepapperens viktigaste egenskaper
Erbjudna värdepapper

Detta prospekt avser nyemission av högst 102 690 502 nya stamaktier
(ISIN-kod SE0007048020) med företrädesrätt för Collectors aktieägare.

Totalt antal aktier
i Bolaget

Per dagen för detta prospekt finns 102 690 502 utestående aktier i Collector, varav samtliga
är stamaktier. Inga preferensaktier är utgivna. Aktierna i Collector är denominerade i SEK och
varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga utgivna aktier är till fullo betalda.

Rättigheter som
sammanhänger med
värdepapperen

Varje stamaktie i Bolaget berättigar till en (1) röst vid bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt
att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Om Bolaget emitterar nya
aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom en kontantemission eller kvittnings
emission har aktieägare som huvudregel företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till
det antal aktier de ägde före emissionen. Samtliga aktier, oavsett aktieslag, har samma rätt till
vinstutdelning och överskott i bolagets tillgångar vid likvidation. Upplöses bolaget ska
bolagets tillgångar fördelas lika mellan aktierna, oavsett aktieslag. Samtliga aktieägare som
är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på den avstämningsdag som
beslutas av bolagsstämman är berättigade till utdelning.
Rättigheterna som är förknippade med aktier utgivna av Bolaget, inklusive de som fram
går av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med vad som framgår av aktiebolags
lagen (2005:551).

Utdelningspolicy

Collector fokuserar på tillväxt på medellång sikt, vilket innebär att utdelningen kommer att
vara låg eller helt utebli.
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Sammanfattning

Var kommer värdepapperen att handlas?
Upptagande till handel

Collectors stamaktier är upptagna till handel på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholms
lista för medelstora bolag (Mid Cap). Aktierna som emitteras genom förestående nyemission
kommer också att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen?
Väsentliga riskfaktorer
specifika för
värdepapperen

•	Aktiekursen kan vara volatil och kursutvecklingen är beroende av en rad faktorer och
aktieägarna kan förlora hela eller delar av sin investering.

NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN
OCH UPPTAGANDET TILL HANDEL PÅ EN REGLERAD MARKNAD
På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?
Villkor för erbjudandet
om teckning av nya
aktier

Collectors styrelse beslutade den 25 februari 2020, med stöd av bemyndigande från
bolagsstämman den 17 februari 2020, om att genomföra en nyemission av stamaktier med
företrädesrätt för aktieägarna. Beslutet om företrädesemission innebär att Collectors
aktiekapital ökas med högst 10 269 050,20 SEK (från nuvarande 10 269 050,20 SEK), till
högst 20 538 100,40 SEK, genom nyemission av högst 102 690 502 stamaktier. Efter företrä
desemissionen kommer antalet aktier i Collector att uppgå till högst 205 381 004 aktier
(varav samtliga är stamaktier). Teckningskursen per ny stamaktie är 10 SEK. Collector ålägger
inte investerare några avgifter eller andra kostnader.
Collectors aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande till
det antal aktier de äger sedan tidigare.
Varje befintlig aktie i Collector berättigar till en (1) teckningsrätt, och en (1) teckningsrätt
ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie. I den utsträckning nya stamaktier inte har tecknats med
stöd av teckningsrätter, ska dessa tilldelas dem som anmält sig för teckning utan stöd av
teckningsrätt. I första hand ska sådana stamaktier tilldelas dem som också tecknat aktier
med stöd av teckningsrätt (oavsett om aktieägaren var aktieägare på avstämningsdagen
eller inte), i andra hand ska sådana stamaktier tilldelas de som anmält sig för teckning av nya
stamaktier utan stöd av teckningsrätter och för det tredje ska sådana aktier tilldelas
StrategiQ Capital AB, Ernström Kapital AB, Lena Apler (genom bolag) och Erik Selin (genom
bolag) i egenskap av emissionsgaranter, i enlighet med de villkor och förutsättningar som
framgår i deras respektive garantiåtaganden. Kostnaderna för emissionen beräknas uppgå
till cirka 20 MSEK.

Förväntad tidsplan
för erbjudandet

Rätt att få teckningsrätter ska tillkomma den som den 3 mars 2020 (avstämningsdagen för
nyemissionen) är registrerad som aktieägare i Collector AB.
Teckning, med och utan stöd av teckningsrätt, ska ske under perioden från och med den
5 mars 2020 till och med den 19 mars 2020.
Efter att Bolagsverket har registrerat de nya stamaktierna kommer dessa att tas upp till
handel på Nasdaq Stockholm, vilket beräknas ske omkring den 1 april 2020.

Utspädning till följd av
erbjudandet

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med
upp till 50 procent genom att högst 102 690 502 nya aktier (motsvarande en ökning av
antalet aktier om 100 procent) emitteras.
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Sammanfattning

Varför upprättas detta prospekt?
Användning av och
uppskattat netto
belopp för medlen

Den 21 januari 2020 offentliggjorde Collector att Bolaget gör en extra kreditförlustreser
vering om 800 MSEK och en nedskrivning av IT-tillgångar om 150 MSEK.
Företrädesemissionen görs för att stärka bolagets kapitalbas och fullt ut uppfylla
gällande buffertkrav och kommer att tillföra Collector högst cirka 1 027 MSEK före avdrag för
emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 20 MSEK. Nettoemissionslikviden om
cirka 1 007 MSEK kommer främst att användas för att stärka bolagets kapitalsituation till följd
av den extra kreditförlustreserveringen och nedskrivningen av IT-investeringar.

Tecknings- och
garantiåtaganden

Fastighets AB Balder, StrategiQ Capital AB, Ernström & C:o AB (direkt samt genom Ernström
Kapital AB:s innehav i kapitalförsäkring), Lena Apler (genom bolag och innehav i kapitalför
säkring) och Erik Selin (genom bolag) – som tillsammans innehar aktier motsvarande cirka
71,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget – har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i
nyemissionen och därmed teckna nya aktier motsvarande sin respektive ägarandel i Bolaget,
dvs. motsvarande totalt 71,9 procent av nyemissionen. I tillägg till teckningsåtagandena har
StrategiQ Capital AB, Ernström Kapital AB, Lena Apler (genom bolag) och Erik Selin (genom
bolag) åtagit sig att garantera teckning av ytterligare aktier till ett sammanlagt belopp om cirka
289 MSEK, motsvarande resterande cirka 28,1 procent av nyemissionen.

Rådgivare

Collectors finansiella rådgivare i samband med nyemissionen är SEB (Kungsträdgårdsgatan 8,
106 40 Stockholm). SEB (samt till SEB närstående företag) har tillhandahållit, och kan i fram
tiden komma att tillhandahålla, olika bank-, finansiella, investerings-, kommersiella och andra
tjänster åt Collector för vilka SEB har erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. SEB
samt vissa till SEB närstående är dessutom långivare och/eller förmedlare av lån beviljade till
Collector.
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RISKFAKTORER
En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut
är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för
Collector och aktiens framtida utveckling. Det gäller bland annat risker som är hänförliga
till Collectors verksamhet, bransch och marknader, legala risker och risker hänförliga till
reglering, finansiella risker samt risker relaterade till aktien och nyemissionen, varav vissa
ligger utanför Collectors kontroll. Nedan beskrivs de riskfaktorer som bedöms vara väsent
liga för Collector. Collector har därvid bedömt riskfaktorernas väsentlighet på grundval av
sannolikheten för att en viss händelse inträffar och omfattningen av de förväntade negativa
effekterna om händelsen inträffar. Redogörelsen nedan är baserad på information som är
tillgänglig per dagen för detta prospekt. De riskfaktorer som för närvarande bedöms mest
väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter presenteras
utan särskild rangordning.
Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en väsentligt negativ inverkan på
Collectors verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan även medföra att
aktierna i Collector minskar i värde, vilket skulle kunna leda till att aktieägare i Collector
förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital.
Risker hänförliga till Collectors verksamhet,
bransch och marknader
Koncentrations- och motpartsrisker inom segmentet
Företag
Ett begränsat antal kunder står för en betydande andel av
Bolagets intäkter som genereras inom segmentet
Företag. För räkenskapsåren som avslutades den
31 december 2018 och 2019 representerade Collectors
fem största kunder 19 procent respektive 17 procent av
låneportföljen hänförlig till Collectors segment Företag.
Under samma perioder representerade Collectors 15
största kunder 39 procent respektive 34 procent av
låneportföljen hänförlig till Collectors segment Företag.
Vad gäller s.k. stora exponeringar enligt förordning om
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
(EU) 575/2013 (”CRR”) (exponeringar som uppgår till minst
10 procent av Collectors primär- och supplementärkapi
tal), så hade Collector per den 31 december 2019 fyra
sådana stora exponeringar mot kund. Ingen enskild
exponering gentemot en kund eller en grupp av kunder
med inbördes anknytning uppgick per samma datum till
25 procent av Collectors primär- och supplementärkapi
tal. Om en exponering gentemot en kund eller en grupp
av kunder med inbördes anknytning vid något tillfälle
skulle överstiga 25 procent av Collectors primär- och
supplementärkapital kan det innebära att Collector blir
föremål för regulatoriska sanktioner.

Företagskunder kan komma att häva, omförhandla
eller säga upp avtal när som helst och kan komma att
försättas i konkurs eller hamna i andra svårigheter. Om en
viktig kund inom segmentet Företag skulle välja att
avsluta eller reducera omfattningen av affärsrelationen
med Collector, oavsett om detta beror på förändrad
affärsstrategi, konkurs eller någon annan anledning, är
det inte säkert att Collector kan ersätta affärsrelationen
med en annan affärsrelation av samma storlek och värde
och på liknande villkor, eller överhuvudtaget.
Collectors huvudsakliga verksamhetsområde är den
nordiska marknaden och kreditexponeringen är därmed
till stor del hänförlig till verksamhet som bedrivs i de nord
iska länderna med tyngdpunkt i Sverige; år 2019 härrörde
67 procent av intäkterna från kunder i Sverige. Därtill
består Collectors erbjudande inom fastighetskrediter
framför allt av större krediter som riktas mot professio
nella aktörer såsom kommersiella fastighetsägare; till
sammans uppgick dessa krediter till 23 procent av
Collectors låneportfölj den 31 december 2019. Krediterna
omfattar juniora och seniora lån med säkerhet i flerbo
stadsfastigheter och kommersiella fastigheter i storstads
områden såsom Stockholm, G
 öteborg, Öresundsregio
nen, Oslo och Helsingfors samt även andra tillväxtområ
den. Fastighetskrediterna är normalt säkerställda med
pant i fastigheter eller aktier i fastighetsägande bolag och
har relativt korta löptider. Om marknadsvärdet av de till
gångar som Collector har säkerhet i minskar, kan det
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komma att påverka företagens återbetalningsförmåga,
vilket ökar Collectors kreditrisk. Majoriteten av krediterna
är så kallade juniorkrediter som lämnas i skiktet ovanför
universalbankernas finansieringsnivåer, vanligen upp till
cirka 80 procent av fastighetens värde, vilket innebär att
Collectors möjlighet att få betalt ur säkerheten är efter
ställd de seniora krediterna och således är juniorkrediter
behäftade med ökad kreditrisk. Vidare kan antas att om
de banker som ställer ut seniora krediter skulle tillåta en
ökad belåningsgrad med seniora krediter skulle det
komma att leda till minskad efterfrågan på de krediter
som Collector erbjuder, vilket skulle medföra en väsentlig
negativ effekt på Collectors resultat från produkten fastig
hetskrediter. Bland Collectors kunder finns även bostads
utvecklare på den svenska marknaden som under en tid
haft utmaningar med lönsamhet och finansiell ställning.
Per den 31 december 2019 representerade bostads
utvecklare mindre än 1,0 procent av Collectors låneport
följ. Om en kund som Collector har en stor utestående
kredit till inte fullgör sina åtaganden gentemot Collector
kan det innebära väsentliga kreditförluster.
Vidare hanterar Collector inom segmentet Företag
förfallna fordringar gentemot privatpersoner som förvär
vats från andra kreditgivare. Portföljerna innehåller ford
ringar som har varit förfallna upp till flera år. Relevanta
kredittagares återbetalningsförmåga är typiskt sett
mycket låg varför kreditrisken betraktas som hög. De
risker som främst är förknippade med sådan hantering är
risken för att en felaktig värdering gjorts av kreditstocken
och att det pris som betalats för varje enskild stock i
förhållande till framtida utfall vid återbetalning och
avveckling av krediterna visar sig vara för högt.
Per den 31 december 2019 uppgick Collectors
utlåning till allmänheten till 29 880 MSEK. Segmentet
Företag stod för 52 procent av detta belopp. Under
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019
rapporterade Collector kreditförluster om 254 MSEK
hänförliga till segmentet Företag, varav 200 MSEK av
kreditförlusterna är hänförliga till den extra kreditförlust
reserveringen i bokslutet för det fjärde kvartalet 2019 som
är av engångskaraktär. Enligt den tillämpliga modellen för
förväntade kreditförluster delas finansiella tillgångar in i
tre olika steg – Presterande (Steg 1), Underpresterande
(Steg 2) och Nedskrivna (Steg 3). Av den totala utlåningen
om 14 343 MSEK per den 31 december 2019 till företag,
var 12 674 MSEK Steg 1, 659 MSEK Steg 2 samt
1 009 MSEK Steg 3.
Om någon av de beskrivna koncentrations- och
motpartsriskerna skulle inträffa på ett sådant sätt att
koncernen skulle göra omfattande kreditförluster på
någon av de större kunderna, eller misslyckas med att
behålla, ersätta eller förnya avtal med större kunder på i
vart fall samma villkor kan det komma att väsentligt nega
tivt påverka Collectors intäkter och/eller resultat.
Riskklassificering: Hög
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Risken för kreditförluster i segmentet Privat
Inom segmentet Privat erbjuder Collector privatlån utan
säkerhet, för närvarande till privatpersoner i Sverige, i
intervallet 20 000 till 500 000 SEK, och till privatpersoner
i Finland, i intervallet 2 000 till 25 000 EUR. Fram till maj
2019 lämnades även privatlån utan säkerhet till privat
personer i Norge, i intervallet 20 000 till 250 000 NOK.
Löptiden för privatlån är mellan två och 18 år, men kunden
har alltid möjlighet att återbetala sitt lån i förtid utan avgift.
Kortverksamheten består av kreditkort till privatpersoner i
Sverige med upp till 100 000 SEK i kredit. Fordringar
hänförliga till betalningslösningar avser den kreditstock
som byggs upp genom Collectors samarbeten avseende
säljfinansieringslösningar med aktörer inom e-handel och
detaljhandel som vill erbjuda sina kunder faktura- eller
delbetalning som betalningsmedel. Vid fullbordat köp tar
Collector över kreditrisken.
Inom segmentet Privat består kreditrisken i att privat
personer skulle vara oförmögna, eller ovilliga, att uppfylla
sina finansiella åtaganden gentemot Collector alltefter
som de förfaller och att Collector som en följd av detta
åsamkas kreditförluster. Risken är främst hänförlig till
privatpersoner som använder Collectors tjänster och som
inte kan betala eller som utsätter Collector för bedrägeri.
Vidare har låntagare som är privatpersoner rätt att göra
samma betalningsinvändningar mot C
 ollector som de
hade kunnat göra mot handlaren, varför Collector även i
viss mån är exponerade mot handlares betalningsför
måga från tid till annan.
Av Collectors utlåning till allmänheten, vilken per den
31 december 2019 uppgick till 29 880 MSEK, stod
segmentet Privat för 48 procent av beloppet. Under
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019
rapporterade Collector kreditförluster om 964 MSEK
hänförliga till segmentet Privat, varav 600 MSEK av kredit
förlusterna är hänförliga till den extra kreditförlustreserve
ringen i bokslutet för det fjärde kvartalet 2019 som är av
engångskaraktär. Enligt den tillämpliga modellen för
förväntade kreditförluster delas finansiella tillgångar in i tre
olika steg – Presterande (Steg 1), Underpresterande (Steg
2) och Nedskrivna (Steg 3). Av den totala utlåningen om
15 537 MSEK per den 31 december 2019 till privatpersoner,
var 11 388 MSEK Steg 1, 622 MSEK Steg 2, 2 417 MSEK
Steg 3 samt 1 110 MSEK Steg 3 – förvärvade fordringar.
Om någon av de ovan beskrivna riskerna skulle mate
rialiseras skulle det negativt kunna påverka resultatet för
segmentet Privat.
Riskklassificering: Hög
Risker hänförliga till den allmänna ekonomiska
utvecklingen
Collector har en diversifierad verksamhet med två affärs
segment; Privat som den 31 december 2019 stod för
48 procent av utlåningen till allmänheten, och Företag
som stod för 52 procent. Per den 31 december 2019
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utgjordes Collectors låneportfölj till 66 procent av utlå
ning i Sverige, 16 procent av utlåning i Finland, 10 procent
av utlåning i Norge och 8 procent av utlåning i andra
länder. Framtida marknadsvillkor kan vara mindre gynn
samma jämfört med nuvarande och historiska marknads
villkor för Collector. Efterfrågan på Bolagets privatlån,
kreditkort samt krediter som lämnas inom affärsområdet
Payments används i allmänhet för generell konsumtion
och konsumentköp. Därför kan efterfrågan på Collectors
låneprodukter påverkas negativt av förändringar som
påverkar detalj- och e-handeln i Norden. Bland annat
makroekonomiska faktorer såsom ekonomiskt konjunk
turläge, arbetslöshetsnivåer, företags- och konsument
förtroende, hushållens disponibla inkomst, hushållens
skuldsättning, bostadspriser, valutamarknader, inflation,
tillgänglighet av och kostnad för krediter samt likviditeten
på de finansiella marknaderna eller marknadsräntor,
skulle kunna minska efterfrågan på Collectors produkter.
I synnerhet skulle en ekonomisk nedgång på den nord
iska marknaden och en förändring avseende de nordiska
konsumenternas köpkraft kunna påverka efterfrågan på
Collectors produkter och tjänster negativt. Därtill kan
höga arbetslöshetsnivåer på de marknader där Collector
bedriver sin verksamhet minska antalet kunder som kvali
ficerar sig för Collectors låne- och kreditprodukter, och
sannolikt påverka Bolagets kreditförluster negativt, vilket i
sin tur kan ha en negativ inverkan på Collectors förmåga
att behålla storleken på låneportföljen. På grund av
konsumenternas höga skuldsättning i Norden, huvudsak
ligen på grund av genomsnittligt höga bostadslån, kan
Collector också komma att påverkas av fluktuationer på
bostadsmarknaden och räntenivåer på bostadslån i de
nordiska länderna.
En ökad oro för ekonomin bland konsumenter eller
en nedgång i konsumtionen i Norden, eller en negativ
förändring i användandet av, eller beteendet avseende,
konsumentkrediter kan också ha en negativ inverkan
på försäljningen hos Collectors företagskunder, och i
sin tur på Collectors förmåga att generera intäkter och
nyutlåning.

Negativ publicitet kan exempelvis uppkomma om
Collector anklagas för bristande efterlevnad av regulato
riska krav på verksamheten, genom att ett tillsynsärende
inleds eller att en annan utredning gällande Collectors
verksamhet inleds, eller på grund av samarbetspartners
eller leverantörers beteende på marknaden. Collectors
rykte och anseende kan även påverkas negativt av
samarbetspartners bristande regelefterlevnad. Negativ
publicitet eller dåligt anseende kan påverka Collectors
kontakter med tillsynsmyndigheter och leda till att tillsyns
myndigheter får en negativ inställning gentemot Collec
tor. Det finns vidare en risk för att dåligt anseende påver
kar kunders villighet att erlägga betalning för sina krediter
eller att kunder i större utsträckning vidtar legala åtgärder
gentemot Collector. Collector kan även påverkas av
rykten och spekulation i förhållande till den finansiella
sektorn i stort, eftersom sådana kan inverka på allmän
hetens förtroende för den finansiella sektorn och därmed
ha en negativ inverkan på Collectors rykte och ställning
på marknaden.
Negativ publicitet för Collector riskerar framförallt att
leda till ett stort utflöde av inlåningsmedel, en s.k. ”bank
run”, vilket i sin tur kan medföra en likviditetskris för
Collector på grund av att inlåning från allmänheten är
Collectors största finansieringskälla och utgör per
31 december 2019 79 procent av balansomslutningen
(vilken per samma datum uppgick till 37 436 MSEK). En
vikande inlåning eller ett stort utflöde av inlåningsmedel
kan medföra likviditetsrisker för Collector (se riskfaktorn
Likviditets- och finansieringsrisker nedan). Ett minskat
förtroende för den finansiella sektorn kan även påverka
Collectors finansieringsmöjligheter och leda till försämrad
tillgång på kapital från andra aktörer inom den finansiella
sektorn.
Om förtroendet för Collector skadas kan det försämra
Bolagets förmåga att attrahera nya kunder, bibehålla
befintliga kunder, underhålla relationer med externa
parter och erhålla finansiering.

Riskklassificering: Medel

Risker hänförliga till Collectors förmåga att hantera
tillväxt

Risker hänförliga till Collectors anseende relaterade till
den egna verksamheten, externa parter och
marknaderna för finansiella tjänster (ryktesrisker)

Collector har uppvisat en hög tillväxt de senaste åren och
under räkenskapsåren som avslutades den 31 december
2018 och 2019 ökade låneportföljen med 34 procent
respektive 15 procent. Till följd av Collectors tillväxt har
vikten av att hantera operativa risker i samband med
exempelvis rekrytering och bibehållande av personal
samt anlitande av samarbetspartners med tillräcklig bran
scherfarenhet ökat. Vidare kan befintliga kontroll-, styr-,
ekonomi-, redovisnings- och informationssystem och
andra tekniska lösningar komma att visa sig otillräckliga
och ytterligare investeringar inom dessa områden kan
därför bli nödvändiga.

Ett högt förtroende för Collector är avgörande för att
kunna ingå, behålla och utveckla avtals- och samarbets
relationer med befintliga och potentiella kunder,
samarbetspartners, låneförmedlare, medarbetare,
myndigheter och andra med vilka Bolaget samverkar och
bedriver verksamhet. Rykten, användning av C
 ollectors
namn i fel sammanhang eller att Collector förknippas med
personer och/eller omständigheter som inte är förenliga
med Collectors affärskultur kan komma att påverka
Collectors varumärke negativt.

Riskklassificering: Medel
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Collector förvärvade under 2018 företaget Lowells
betalningslösningsverksamhet Lindorff Payments. Collec
tor har också under 2018 och dessförinnan förvärvat port
följer med förfallna fordringar främst från svenska och
internationella banker. Förvärven har bidragit till Collec
tors tillväxt och geografiska expansion. Collector kan
även i framtiden komma att förvärva ytterligare tillgångar,
aktier eller hela företag. Sådana förvärv är alltid förenade
med risker och osäkerhet gällande ägande och andra
rättigheter, tillgångar, skulder, licenser och tillstånd,
anspråk, rättsliga förfaranden, begränsningar på grund av
konkurrenslagstiftning, finansiella resurser, miljöaspekter
och andra aspekter. Vidare kan förvärv medföra oförut
sedda kostnader på grund av svårigheter med att
integrera olika verksamheter, personal, teknik och IT.
Därtill finns det en risk att Collector i framtiden
kommer att vara förhindrat från att genomföra förvärv och
växa verksamheten på grund av kapitaltäckningsregler.
Eventuella svårigheter med att integrera förvärvade
verksamheter, inklusive oförutsedda eller tillkommande
kostnader, eller oförmåga att genomföra prioriterade
förvärv eller att hantera Collectors tillväxt på ett effektivt
sätt samt kapitaltäckningsregler kan väsentligt negativt
påverka Collectors fortsatta tillväxt.
Riskklassificering: Medel
Risker hänförliga till konkurrensen på marknaden för
finansiella tjänster
De länder inom vilka Collector bedriver verksamhet
karaktäriseras av hård konkurrens och fragmentering och
en stor ökning av efterfrågan på privatlån i dessa länder
har lett till ökad konkurrens mellan långivare. Collectors
konkurrenter kan grovt delas in i tre grupper: nordiska
universalbanker, nischade nordiska kreditgivare (som
exempel Ikano Bank, Santander Consumer Bank, Bank
Norwegian, Nordax, Marginalen Bank, Resurs Bank och
Komplett Bank) och leverantörer av checkout- och betal
ningslösningar (som exempel Klarna och Qliro). Konkur
rensen i dessa länder baseras främst på (i) månadskost
nadens storlek (inklusive ränta, avgifter och amortering),
(ii) övriga villkor för det erbjudna lånet, bland annat stor
leken, löptiden och andra villkor, samt (iii) kvaliteten på
tjänsterna i form av snabbheten för ansökan och proces
sen, enkelheten i produkten och faktureringen samt
lånetillgängligheten.
Universalbankerna som är verksamma på Collectors
marknader kan komma att öka sitt fokus på privatlån.
Nischade kreditgivare är Bolagets huvudsakliga konkur
renter eftersom de riktar sig mot liknande kundgrupper
och erbjuder liknande privatlån, kreditkort, kreditproduk
ter och räntor som Collector. Till följd av stor efterfrågan
på privatlån i Norden kan även nya nischade kreditgivare
komma att ta sig in i regionen och öka konkurrensen.
Collector har särskilt noterat en ökad konkurrens från
norska nischbanker, till följd av strängare regulatoriska
10

krav på den norska marknaden än den svenska. Därtill
har flera nya företag med olika internetfokuserade affärs
modeller nyligen tagit sig in på marknaden för betalnings
lösningar. Denna ökade konkurrens kan leda till minskad
efterfrågan på Collectors kreditprodukter, vilket kan leda
till att Collector, för att kunna konkurrera, tvingas sänka
avgifterna eller räntan på dessa produkter.
Om Collector inte kan konkurrera framgångsrikt med
andra långivare eller kreditgivare kan efterfrågan på
Collectors produkter komma att minska. Collector kan
också tvingas sänka avgifterna eller räntan på sina
produkter i syfte att konkurrera eller upprätthålla
efterfrågan.
Riskklassificering: Hög
Collectors verksamhet är känslig för volatilitet i räntor
och förändringar i Collectors konkurrenssituation som
påverkar räntemarginalen mellan dess utlåning och
inlåning
Collector påverkas av räntefluktuationer. Förändringar i
räntenivåer, avkastningskurvor och skillnader mellan olika
räntor kan påverka Collectors räntemarginal mellan dess
utlåning och inlåning. Collector är exponerat för skillnader
mellan den ränta som betalas till inlåningskunder, eller till
Collectors andra finansieringskällor, och den ränta som
Bolaget tar ut av kunderna för sina låne- och kredit
produkter. Även om den största delen av den ränta som
Collector betalar till inlåningskunder och andra finansie
ringskällor, liksom den största delen av den ränta som
Bolaget begär i sina låneerbjudanden är rörlig, finns det
en risk att Collector inte kommer att kunna justera den
rörliga räntan på sådana tillgångar och skulder. Bolaget
överför inte alltid räntehöjningar till sina kunder och
räntehöjningar kan därför leda till högre kostnader för
Collector. I de fall där Collector överför räntehöjningar till
sina kunder finns det en risk att Collector inte kommer att
kunna överföra räntehöjningar på konsumenter eller att
sådana åtgärder skulle visa sig vara ineffektiva för att
hantera räntefluktuationer, vilket skulle får en negativ
effekt på Collectors lönsamhet, kassaflöde och finansiella
ställning. Skulle Collector överföra räntehöjningar på
konsumenter finns det risk för att Collectors tjänster
skulle bli mindre konkurrenskraftiga och att efterfrågan på
Collectors tjänster skulle minska, vilket skulle påverka
Collectors framtida tillväxt.Vidare kanske Bolaget inte
lyckas justera räntan på sina rörliga kreditprodukter vid
samma tidpunkt som räntehöjningen sker, vilket leder till
skillnader i räntenivåer på kort och medellång sikt.
Fördröjningar i räntejusteringar kan till exempel bero på
att Collector måste meddela sina kunder i förväg om att
räntan ska höjas. Notifieringstiderna för sådana medde
landen varierar från land till land.
Förändringar i konkurrenssituationen kan också
påverka skillnaden i räntenivå mellan Collectors utlåning
och inlåning. Om Collectors finansieringskostnader skulle
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öka på grund av väsentligt höjda marknadsräntor, konkur
renstryck, regulatoriska krav eller av andra skäl och
Collector inte kan höja räntan på sina låneprodukter i tid,
eller över huvud taget, kan det ha en väsentlig negativ
inverkan på Collectors räntenettomarginal.
Det finns dessutom en risk att räntor på Collectors
marknader kommer att stiga kraftigt eller att räntemiljön
på Collectors marknader inte fortsatt kommer att vara
gynnsam under framtida rapporteringsperioder. En miljö
med högre räntor skulle kunna leda till minskad efterfrå
gan på Collectors låne- och kreditprodukter eftersom
viljan och möjligheten att låna pengar minskar när
räntorna är högre. Höjda räntenivåer kan också leda till
högre räntor för befintliga låntagare, vilket kan påverka
deras förmåga att återbetala sina lån och krediter och följ
aktligen leda till ökat antal lån som blir föremål för inkas
soåtgärder. En volatil ränta eller en förväntan om att ränte
nivåerna ska höjas kan också leda till att kunder föredrar
lån med fast ränta.
Riskklassificering: Hög
IT- risker
Collectors IT-infrastruktur är kritisk för verksamheten och
för att Collector ska kunna leverera tjänster till sina
kunder och övriga intressenter. De huvudsakliga risker
som Collector exponeras gentemot är risk för intrång, att
avbrott skulle inträffa i exempelvis IT, elförsörjning,
kommunikationssystem och andra system som Collector
använder eller om Collectors servrar skadas av fysiska
eller elektroniska haverier, kryptovirus eller liknande stör
ningar. Det finns även en risk för att Collectors IT-infra
struktur inte kan supportera en signifikant, oväntad eller
extraordinär ökning av datatrafiken eller volymer baserat
på verksamheten, vilka är beroende av IT i ett kortsiktigt
perspektiv. Vid sådana tillfällen kan Collector vara tvunget
att uppgradera sina IT-system och resurser för att möta
kraven, vilket kan resultera i tidsfördröjningar och ökade
kostnader för Collector. Det finns vidare en risk för att
Collector inte lyckas förutse, hantera och genomföra
nödvändiga förändringen i IT-infrastrukturen vid de
tidpunkter i framtiden där det kan krävas.
Collector har outsourcat drift av sin IT-plattform, som
i väsentlig mån drivs på en s.k. molntjänst, till externa
leverantörer och kan komma att outsourca även andra
funktioner. Collector förlitar sig även på systemen för
betalningsflöden som sker via banker och kreditinstitut.
Om externa leverantörer till vilka Collector outsourcar
affärskritiska funktioner inte utför sitt arbete på ett fullgott
sätt, kan Collector ådra sig kostnader för att lösa fel orsa
kade av sådana leverantörer. Beroende på vilken funk
tion som berörs kan sådana fel leda till avbrott i verksam
heten, ineffektiva processer eller förlust av känslig data.
Vidare skulle Collectors outsourcingavtal beträffande del
av inlåningsverksamheten, vid händelse av driftavbrott,
kunna medföra försvårande omständigheter för Collector

att vidta åtgärder för att säkra inlåningskundernas
omedelbara tillgång till sina tillgodohavanden och
konton.
Riskklassificering: Medel
Risker hänförliga till att Collector inte har tillräckliga
verktyg eller information för att göra korrekta
bedömningar av kreditrisken (modell-, analys- och
informationsrisk)
Som en del av Collectors kreditgivningsprocess inom
segmentet Privat används modeller för att beräkna
sannolikheten för att en låntagare kommer att kunna
betala räntor, avgifter och avbetalningar i tid (så kallade
scoringmodeller). Collectors scoringmodeller är delvis
baserade på analys av historiska data avseende utveck
lingen för lånen inom verksamheten, men måste också
skräddarsys för specifika målgrupper och marknader.
Trots att Collector kontinuerligt utvärderar och justerar
sina scoringmodeller kan dessa visa sig otillräckliga för
att skydda mot oväntade kreditförluster till följd av bland
annat interna brister i arbetet med riskhantering eller att
det föreligger väsentliga skillnader mellan nya låne
sökande och de kunder på vilka Collector scoringmodel
ler är baserade. Om Collector misslyckas med att införliva
historiska kreditprestandadata inom hela Bolagets
verksamhet kan detta resultera i att Collector inte kan
bedöma en kunds kreditvärdighet korrekt. Scoringmodel
lerna kan även komma att användas på ett felaktigt sätt,
informationen som används i modellerna kan visa sig vara
felaktig och Collectors anställda kan komma att göra
felaktiga kvalitativa riskbedömningar, vilket kan få till följd
att Collector ställer ut lån eller krediter till personer som
inte har återbetalningsförmåga.
Vilken extern information avseende skulder och
inkomster som är tillgänglig för Collector vid kreditgivning
inom segmentet Privat via kreditupplysningsföretag och
andra externa parter varierar från land till land. I vissa
länder där Collector är verksamt måste Bolaget i stor
utsträckning förlita sig på finansiell och annan information
som tillhandahålls av den lånesökande själv vid kredit
prövningen. Därtill varierar tillgången på annan relevant
information, exempelvis information om civilstånd och
boendetyp, mellan de olika länderna där Collector är
verksamt. När fullständig skuld- och inkomstinformation
inte finns tillgänglig via kreditupplysningsföretag måste
annan verifierande dokumentation (med undantag för
begränsade situationer där endast mer begränsad doku
mentation är nödvändig), exempelvis deklarationer och
lönebesked, skickas in av den lånesökande, vilket leder
till en mer manuell process för beviljande av lån, vilket i
sin tur kan ge upphov till ökade kostnader för Collector.
Om mängden och kvaliteten av den information som finns
tillgänglig för Collector skulle minska på grund av
ändringar av lagar och förordningar, eller av något annat
skäl, kan det ha en negativ inverkan på Collectors
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förmåga att bedöma kreditvärdigheten hos lånesökande
och leda till ökade kreditförluster. Om Collectors scoring
modeller inte visar sig effektivt kunna förutse framtida
kreditförluster eller på annat sätt visar sig otillräckliga,
eller om information eller dokumentation som lånesö
kande tillhandahåller av något skäl visar sig felaktig, eller
felaktigt använd av Collector, kan Collector bli föremål för
regulatoriska sanktioner eller ådra sig väsentliga
kreditförluster.
Inom segmentet Företag innefattar Collectors kredit
givningsprocess bland annat riskklassificering av kunden,
bedömning av kundens återbetalningsförmåga och
värdering av eventuella säkerheter. Collectors kreditbe
dömning inom segmentet Företag är komplex och ställer
höga krav på bedömning och analyser av kundernas risk
klass och återbetalningsförmåga, vilket bland annat inbe
griper analyser av kundens affärsmodell, branschspeci
fika risker, nuvarande och framtida kassaflöde, likväl som
nuvarande och framtida finansiering och likviditetssitua
tion m.m. Säkerheter ställs normalt i form av pant i aktier
eller fastigheter, garantier, borgen eller företagsinteck
ningar, vilka från tid till annan kan vara svåra att värdera
och/eller variera i värde över tid. Collectors värdering av
säkerheter utgår från vedertagna metoder inom respek
tive område men är mindre automatiserad och innehåller
istället ett ökat inslag av bedömning som är specifik för
den enskilda kunden. Collectors åtaganden mot ett före
tag kan i vissa fall utgöra, för Collector, väsentliga expo
neringar vilket innebär att fel i eller otillräcklig riskklassifi
cering, bedömning av återbetalningsförmåga eller värde
ring av säkerheter kan medföra att Collector ådrar sig
väsentliga kreditförluster.
Risken för kreditförluster har historiskt sett varit större
när Collector etablerar sig på en ny marknad eller introdu
cerar en ny produkt än för befintliga produkter och mark
nader. Detta eftersom Collector saknar tillräcklig historisk
data avseende lånens utveckling. Följaktligen kan Collec
tor, om Bolaget i framtiden etablerar sig på nya markna
der eller introducerar nya produkter, bli föremål för större
kreditförluster, vilka kanske inte avtar förrän Bolaget får
tillgång till tillräcklig information och etablerar en effektiv
process för beviljande av lån eller krediter.
För det fall de bedömningar som Collector har gjort
eller statistiska modeller som Collector använder inte
visar sig effektivt kunna förutse framtida kreditförluster
eller på annat sätt visar sig otillräckliga, eller felaktigt
använd av Collector, kan Collector bli föremål för regula
toriska sanktioner eller ådra sig väsentliga kreditförluster.
Riskklassificering: Hög
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Legala risker och risker hänförliga till reglering
Risker hänförliga till frågor om Collectors historiska
regelefterlevnad vad avser beräkning och rapportering
av kapitaltäckning samt uppfyllelse av tillämpliga
kapitaltäckningskrav och att bristande uppfyllelse
historiskt kan medföra sanktioner från Finans
inspektionen, inklusive väsentliga sanktionsavgifter
eller återkallelse av Collectors banktillstånd
I egenskap av en tillståndspliktig bank reglerad och
under tillsyn av Finansinspektionen måste Collector
löpande beräkna och rapportera uppgifter om sin kapital
täckning till Finansinspektionen. Enligt den modell för
redovisning av kreditförluster som följer av IFRS 9 ska
kreditförluster beräknas baserat på ett antal interna och
externa relevanta datapunkter. Eftersom modellen är
framåtblickande får antaganden och bedömningar om de
relevanta datapunkterna påverkan på reserveringarna för
framtida förväntade kreditförluster. Med anledning av mer
konservativa antaganden om framtiden fattade styrelsen
den 21 januari 2020 efter en samlad bedömning beslut
om en extra reservering om 800 MSEK för förväntade
kreditförluster i bokslutet för det fjärde kvartalet 2019. I
tillägg till att Collector gör mer konservativa antaganden
om framtiden, har Bolaget också noterat en förändrad
prisbild på andrahandsmarknaden för inkassoportföljer.
Den konsoliderade situationens kärnprimärkapital
relation och totala kapitalrelation uppgick per den
31 december 2019 till 10,3 respektive 13,3 procent vilket
inkluderar den extra reserveringen och nedskrivning av
IT-tillgångar. Detta innebär att gällande minimikapitalkrav
om sammanlagt 8,0 procent (Pelare 1), såväl vad gäller
kärnprimärkapital där kravet är 4,5 procent, som vad
gäller primär- och supplementärkapital där kravet är
3,5 procent, är uppfyllt både för banken och för den
konsoliderade situationen. Även det särskilda kapitalbas
kravet (Pelare 2), som för den konsoliderade situationen
som per den 31 januari 2019 uppgick till 1,2 procent, är
uppfyllt efter den extra reserveringen och IT-nedskriv
ningen. Det s.k. kombinerade buffertkravet om ytterligare
4,4 procent understigs t illfälligt både för banken och för
den konsoliderade situationen.
Den 21 januari 2020 rapporterade Collector nedskriv
ningen som en händelse av väsentlig betydelse till
Finansinspektionen. Collector meddelade samtidigt
Finansinspektionen att Collector kommer att genomföra
företrädesemissionen om cirka 1 000 MSEK under första
kvartalet 2020 för att stärka bolagets kapitalbas och
kapitaltäckning och fullt ut uppfylla gällande buffertkrav.
Till följd av den bristande uppfyllelsen av det kombi
nerade buffertkravet följer Finansinspektionen Collector
nära, vilket i förlängningen kan leda till att Finansinspek
tionen meddelar Collector en sanktion. Det kan därtill inte
uteslutas att Finansinspektionen skulle kunna bedöma att
kreditförlustreserveringen i enlighet med IFRS 9 skulle ha
genomförts tidigare och att Collector mot bakgrund av
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detta inte uppfyllt det kombinerade buffertkravet eller i
övrigt inte följt tillämpliga regelverk från sådant tidigare
datum.
Vid granskning av frågor som denna, och vid bedöm
ning av lämpliga åtgärder, inklusive sanktioner, finns i lag
föreskrivet vilka faktorer Finansinspektionen ska beakta
och vilka åtgärder Finansinspektionen kan vidta. Om
Finansinspektionen kommer fram till att Collector inte
uppfyller kapitalkraven i tillämpliga regelverk kan Finans
inspektionen förelägga Collector Bank AB att (i) inom en
viss tid begränsa rörelsen i något avseende, (ii) minska
riskerna i rörelsen eller (iii) vidta annan åtgärd för att
komma till rätta med kapitalbristen. Vid sidan av sådana
åtgärder med sikte på att åtgärda en eventuell kapital
brist, har Finansinspektionen även rätt att ingripa mer
allmänt till följd av en regelöverträdelse genom att
meddela sanktion enligt BFRL. Ytterst kan sådan sanktion
innebära att Finansinspektionen återkallar Collectors till
stånd, men Finansinspektionen kan även besluta om
varning eller anmärkning. En varning eller anmärkning
förenas vanligen med en sanktionsavgift som normalt kan
uppgå till maximalt det högsta av 10 procent av institutets
eller koncernens omsättning, två gånger den vinst som
institutet gjort till följd av överträdelsen (om beloppet går
att fastställa) eller ett belopp motsvarande 5 MEUR.
Det är för närvarande inte känt om Finansinspektio
nen kommer att ålägga Collector en eller flera av de
sanktioner som beskrivs ovan. Om Finansinspektionen
väljer att meddela sanktion kan Finansinspektionen väga
in också andra eventuella regelverksbrister i Collectors
verksamhet, vilket kan innebära strängare sanktioner än
om sanktionen endast skulle grundas på den bristande
uppfyllelsen av de gällande kapitalkraven efter kreditförlustreserveringen.
Collector har haft diskussioner med Finansinspektio
nen rörande den ovan beskrivna frågan om redovisning
av förväntade kreditförluster. Collector har också erhållit
rådgivning från legala rådgivare, inklusive en genomgång
av ett urval av tidigare sanktionsärenden som Finansin
spektionen beslutat om samt rådgivning från legala rådgi
vare rörande de faktorer som rådgivaren bedömer att
Finansinspektionen sannolikt kommer att ta i beaktande
när myndigheten fattar sitt beslut.
Om Finansinspektionen ålägger Collector en sank
tionsavgift kan denna, såsom beskrivits ovan, uppgå till
ett väsentligt belopp och ha en väsentlig negativ inverkan
på Collectors verksamhet, resultat, finansiella ställning
och/eller anseende. Per den 31 december 2019 har inga
avsättningar gjorts avseende eventuell sanktionsavgift
från Finansinspektionen relaterad till ovan nämnda
sanktionsärende.
Om Finansinspektionen återkallar Collector Bank AB:s
tillstånd att bedriva bankrörelse tvingas Collector avveckla
sin bankrörelse och kan tvingas likvideras och upplösas
eller försättas i konkurs.
Riskklassificering: Hög

Risker hänförliga till att Collectors verksamhet är
föremål för omfattande reglering och tillsyn samt
regulatoriska förändringar och att det finns en risk att
relevanta tillsynsmyndigheter bedömer att Collector
inte fullt ut följer, eller att Collector kan bryta, eller
tidigare har brutit mot tillämpligt regelverk
Collectors bankrörelse är föremål för myndighetstillsyn
samt omfattande reglering och tillsyn i samtliga de
jurisdiktioner där Collector är verksamt. Exempelvis måste
Collector följa lokala regler, förordningar och administra
tiva bestämmelser för bankverksamheten om hur verk
samheten ska bedrivas, penningtvätt och f inansiering av
terrorism, hantering av personuppgifter, betalning och
betaltjänster, konsumentkrediter, kapitalkrav, rapporte
ring, regelefterlevnad, intern styrning och kontroll,
outsourcing och skatt. Samtliga dessa områden är före
mål för förändring över tid och efterlevnad av dessa kan
från tid till annan medföra avsevärda kostnader. Dess
utom kan dessa lokala regler, förordningar och adminis
trativa bestämmelser skilja sig väsentligen från jurisdik
tion till jurisdiktion och åtgärder som har vidtagits för att
efterleva regler i en jurisdiktion kan vara otillräckliga för
efterlevnad av regler i en annan jurisdiktion.
Tillsynsmyndigheter i respektive land kan komma att
bedöma att Collector inte fullt ut följer, att Collector bryter
mot, eller tidigare har brutit mot, tillämpliga regelverk,
förordningar och administrativa bestämmelser. Om det
bedöms att Collector verksamhet inte bedrivs, eller
bedöms tidigare inte bedrivits, i överensstämmelse med
relevanta lagkrav eller tillämpliga lagar, förordningar eller
administrativa bestämmelser kan detta få en väsentlig
negativ inverkan på Collectors verksamhet, finansiella
ställning och resultat. Collector kan till exempel drabbas
av ett antal sanktioner, främst utfärdade av Finansinspek
tionen, men även från tillsynsmyndigheter i respektive
land i vilket Collector bedriver verksamhet, inklusive:
(i) icke-offentliga anmärkningar från en tillsynsmyndighet
med krav på att avhjälpa en viss brist, (ii) vite och en
offentlig anmärkning, (iii) vite och en offentlig varning
gällande potentiell återkallelse av tillstånd, och (iv) åter
kallelse av ett eller flera av Collector Bank AB:s tillstånd
att bedriva verksamhet. Collector kan också bli föremål
för granskning från övriga andra myndigheter eller organ,
inklusive Konsumentverket och Datainspektionen och
motsvarande tillsynsmyndigheter i övriga länder som
Collector är verksamt i.
Även om Collector generellt sett använder sig av
extern såväl som intern juridisk expertis i den löpande
verksamheten, kan Collector komma att misslyckas med
att efterleva samtliga tillämpliga lagar, förordningar och
administrativa bestämmelser och det finns en risk att
lokala myndigheter inte kommer att tolka lagar, regler och
skatteavtal på samma sätt som Collector samt att domsto
lar och myndigheter kan komma att tillämpa dessa annor
lunda än Collector, vilket kan resultera i sanktioner eller
föranleda att Collector måste ändra sin affärsstrategi eller
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verksamhet. Collector för löpande dialog med Finansin
spektionen om uttolkning av regelverksfrågor, däribland
frågor om hur regelverket kring kreditrisk ska tolkas och
efterlevas, och det finns risk för att Finansinspektionen
inte delar de bedömningar som Collector har gjort. Det
medför en risk för att Collector kan komma att behöva
anpassa sina interna rutiner och processer avseende
kreditriskhantering, inklusive anställa ny personal eller till
skjuta resurser och kompetens på kreditriskområdet, men
även att Finansinspektionen kan bedöma att Collector
inte efterlever kraven i regelverket och inkludera sådana
bedömningar i ett eventuellt sanktionsbeslut mot
Collector.
Om Collector bedöms ha misslyckats med att
efterleva tillämpliga lagar, regler och administrativa
bestämmelser kan Collectors anseende lida skada och
Collector bli föremål för av bland andra Finansinspektio
nen meddelade sanktioner.
Collector offentliggjorde den 21 januari 2020 att bola
gets valberedning meddelat att Erik Selin föreslås till ny
styrelseordförande i Collector och Collector Bank AB
inför årsstämman 2020. Företag som står under Finans
inspektionens tillsyn ska samband med val av styrelse
ledamöter, styrelsens ordförande m.m. lämna in uppgifter
till Finansinspektionen, så att Finansinspektionen kan
genomföra en s.k. ledningsprövning av den valda
personen och styrelsens samlade kompetens. Om
Finansinspektionen skulle bedöma att någon av
Collectors styrelseledamöter eller styrelsens ordförande
inte är lämplig, kan det innebära att styrelsen i slutändan
inte får den sammansättning som valberedningen föresla
git eller aktieägarna beslutat vid bolagsstämma.
Vidare publicerade Finansinspektionen den 13 feb
ruari 2020 sin Konsumentskyddsrapport som bland annat
tar upp osund kreditgivning som ett fokusområde och
vikten av tillräckliga kreditprövningar vid konsumtionslån
och blancolån. Enligt rapporten avser Finansinspektionen
att under 2020 genomföra en bredare undersökning av
mindre banker och kreditmarknadsbolag som ger blan
colån med syftet att undersöka hur dessa företag genom
för kreditprövningar och om de i övrigt följer god kredit
givningssed. Mer långtgående och mer omfattande krav
på kreditprövningar skulle, beroende på hur sådana krav
utformas, kunna leda till negativa konsekvenser för
Collector.
Den regulatoriska miljön för bankverksamhet är ofta
föremål för utvärdering, granskning och förändring och i
fokus för medial granskning och bedömning. Tillämpliga
förordningar och regulatoriska krav är föremål för bety
dande förändringar och har generellt sett blivit striktare
sedan den globala finanskrisen. Collector är följaktligen
exponerat för risker som uppstår till följd av den regulato
riska osäkerheten och den snabbt föränderliga och
växande regulatoriska miljön, inklusive risken att de
grundläggande förutsättningarna för Bolagets verksam
het kan förändras på grund av förändring, eller förändrad
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tolkning, av befintliga regler och förordningar, på grund
av implementering av nya regler och förordningar samt i
vilken utsträckning reglerna varierar mellan de olika juris
diktioner inom vilka Collector bedriver verksamhet.
Förändringar i den regulatoriska miljön och tolkning,
tillämpning och verkställighet av förordningar av lokala
myndigheter kan även begränsa vilka produkter och
lösningar Collector kan erbjuda, vilket skulle kunna
innebära att Collectors intäkter minskar. Vidare ökar kost
naderna för regelefterlevnad och kontroll av regel
efterlevnad till följd av allt mer omfattande reglering.
Om grundläggande förutsättningar för Collectors
verksamhet skulle förändras eller ny utveckling av, och
förändringar i, den regulatoriska miljön skulle ske, skulle
det kunna få en väsentlig negativ inverkan på Collectors
verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Riskklassificering: Hög
Risker hänförliga till att Collectors verksamhet är
beroende av de tillstånd att bedriva rörelse som
Finansinspektionen utfärdat för Collector Bank AB
Enligt BFRL får bankrörelse endast bedrivas av svenska
banker efter tillstånd från Finansinspektionen. Svenska
banker är föremål för tillsyn av Finansinspektionen. Ett till
stånd utfärdat av Finansinspektionen kan, efter ett notifie
ringsförfarande, passporteras för att verksamhet ska
kunna bedrivas inom andra stater inom EES, antingen
genom filialetablering eller genom gränsöverskridande
verksamhet. Därutöver har Collector Bank AB tillstånd att
förmedla liv- och sakförsäkringar enligt lagen (2018:1219)
om försäkringsdistribution.
Collector har tillstånd utfärdade av Finansinspektio
nen enligt ovan. Dessutom bedriver Collector bankverk
samhet i andra länder inom EES och även om Collector
Bank AB passporterar sina respektive tillstånd till andra
EES-länder och således efterlever regler och förord
ningar i respektive hemstat kan lokala regler och förord
ningar variera inom de EES-länder där dessa enheter
bedriver verksamhet och dessa kan avvika från regler
och förordningar inom den tillämpliga hemstaten. Collec
tors tillstånd är obegränsade i tid men är möjliga att åter
kalla. Vidare kan tillsynsmyndigheterna ingripa genom att
exempelvis utfärda föreläggande, anmärkning, varning
eller föreläggande att begränsa eller minska riskerna i
rörelsen, begränsa eller helt förbjuda utdelning eller
räntebetalningar, begränsa eller förhindra respektive
bolags rätt att disponera över dess tillgångar, eller
återkalla Collectors tillstånd.
Vidare, eftersom Collector står under tillsyn av flera
olika tillsynsmyndigheter, kan Collector komma att möta
svårigheter om det föreligger konflikter mellan lagar och
regler, eller mellan olika tillsynsmyndigheters tillämpning
av lagar och regler.
Om Collector skulle bli föremål för väsentliga sanktio
ner, anmärkningar, varningar och/eller straffavgifter kan
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det orsaka betydande, och potentiellt irreparabel, skada
på Collectors renommé. Collectors verksamhet är även
beroende av Collector Bank AB:s tillstånd att bedriva
bankrörelse. Permanent eller tillfällig förlust av tillståndet
att bedriva bankrörelse skulle tvinga Collector att
upphöra med sin bankrörelse.
Riskklassificering: Hög
Risker hänförliga till att Collector måste uppfylla
specificerade kapital- och likviditetskvoter och ha
tillgång till tillräckligt kapital, och därmed exponeras
för risken för förändringar i gällande lagar och regler
om kapitaltäckning och likviditet, eller
implementeringen av nya lagar och regler
Collector Bank AB är, i egenskap av bank, föremål för
omfattande reglering rörande kapitaltäcknings- och
likviditetskrav, vilket främst regleras av regelpaketet
bestående av direktiv 2013/36/EU om behörighet att
utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kredit
institut och värdepappersföretag (”CRD IV”) och CRR,
vilka tillsammans implementerar Basel III-överens
kommelsen inom Europeiska unionen (tillsammans
”Basel III-regelverket”).
Basel III-regelverket innehåller vissa kapitalkrav som
är avsedda att vara föränderliga över tid och, bland annat,
vara beroende av förekomsten av cykliska och struktu
rella systemrisker. Collector Bank AB måste vid varje
given tidpunkt uppfylla de specificerade kapital- och likvi
ditetskvoterna samt ha tillgång till tillräckligt kapital och
likviditet. Om Finansinspektionen finner det nödvändigt
kan myndigheten dessutom ställa högre kapitalkrav på
Collector. Följaktligen exponeras Collector för risken för
förändringar av gällande regler om kapitaltäckning och
likviditet, förändringar av Finansinspektionens bedöm
ning av bankrörelsen i förhållande till kraven i regelver
ket, samt införandet av nya regler och förordningar. Det
finns även en risk att relevanta myndigheter bedömer att
Collector inte fullt ut uppfyller kraven i, eller att Collector
bryter mot, gällande regelverk. En sådan situation kan
leda till ytterligare oväntade krav i förhållande till de kapi
tal-, skuldsättnings-, likviditets- och finansieringskvoter
som Collector måste uppfylla, eller förändring av hur
sådana kvoter ska beräknas.
Under 2019 röstade Europaparlamentet för revide
rade kapitaltäckningsregler igenom ett nytt kapitaltäck
ningsdirektiv (”CRD V”) och -kapitaltäckningsförordning
(”CRR II”). Förslaget medför betydande förändringar av
CRD IV och CRR och merparten av reglerna ska börja
tillämpas från och med 28 december 2020 respektive
28 juni 2021. Ändringarna i CRR II innebär bland annat att
reglerna för stora exponeringar ändras från att ha beräk
nat exponeringar utifrån det godtagbara kapitalet, till att
beräkna exponeringar utifrån institutets primärkapital
(dvs. exklusive supplementärkapital). För det fall Collector
har exponeringar som är nära gränsen på 25 procent av

det godtagbara kapitalet, kan dessa efter den 28 juni
2021, överskrida gränsen på 25 procent av primärkapita
let vilket kan innebära att Collector blir föremål för regula
toriska sanktioner. I december 2017 publicerade Basel
kommittén ett antal förslag till förändringar av Basell IIIregelverket. De föreslagna revideringarna (”Basel IV”)
innebär stora förändringar och föreslås träda ikraft den
1 januari 2022 med en infasningsperiod om fem år. De
föreslagna förändringarna innebär bland annat att kapital
kraven kan komma att öka genom att schablonmeto
derna för beräkning av kapitalkrav blir mer riskkänsliga
och komplexa. Detta kan medföra att Collector behöver
binda upp ytterligare kapital vilket kan påverka Collectors
utveckling och tillväxt negativt.
Collectors upplåningskostnader och kapitalkrav kan
komma att påverkas av lagen (2015:1016) om resolution
(”Resolutionslagen”) som delvis implementerar direktivet
om inrättande av en ram för återhämtning och resolution
av kreditinstitut och värdepappersföretag (2014/59/EU)
(”Krishanteringsdirektivet”), ett EU-omfattande ramverk
för återhämtning och resolution av kreditinstitutioner och
värdepappersföretag. Resolutionslagen innefattar bland
annat verktyg för utspädning av aktieägares ägarandelar
och nedskrivningar av vissa fordringar (”bail-in”), vilket i
sin tur kan påverka Collectors finansieringskostnader.
Collector kan även ådra sig kostnader för att övervaka
och efterleva dessa nya krav.
Collector Bank AB är vidare exponerat för risken att
verksamheten utvecklas på ett sätt som kan leda till att dess
intäkter minskar, vilket kan påverka Collector Bank AB:s
kapitaltäckning. En brist på kapital, eller marknadens
uppfattning om en kapitalbrist, kan leda till krav från
myndigheter om att anskaffa ytterligare kapital, att balan
sera vinster eller frysa utdelningar. Collector kan behöva
anskaffa ytterligare kapital genom, exempelvis, emission
av aktier eller andra värdepapper, vilket kan leda till
utspädning av befintliga aktieägares aktieinnehav, eller
ianspråktagande av eget kapital avsett för verksamheten,
vilket skulle kunna påverka dess utveckling och tillväxt.
Riskklassificering: Hög
Risker hänförliga till penningtvätt och finansiering av
terrorism eller överträdelser av handelssanktioner
Collector omfattas av lagar och andra författningar om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
samt om handelssanktioner. Det finns en risk att Collector
bryter mot såväl de regler som förbjuder penningtvätt och
finansiering av terrorism som handelssanktioner och följ
aktligen drabbas av rättsliga konsekvenser till följd därav.
Den 20 maj 2015 antog Europaparlamentet direktiv
2015/849/EU om åtgärder för att förhindra att det finan
siella systemet används för penningtvätt eller finansiering
av terrorism (det ”Fjärde penningtvättsdirektivet”). Det
Fjärde penningtvättsdirektivet har implementerats i
svensk rätt bland annat genom lag (2017:630) om
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 tgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
å
(”Penningtvättslagen”) som trädde i kraft den 1 augusti
2017. Den 30 maj 2018 antog Europaparlamentet direktiv
2018/843/EU om ändring av Penningtvättsdirektivet (det
”Femte penningtvättsdirektivet”). Det femte Penning
tvättsdirektivet införlivas i Penningtvättslagen och regel
ändringarna träder ikraft den 1 januari 2020. Penning
tvättslagen innehåller bland annat krav på att näringsid
kare som omfattas av lagen ska ha en allmän riskbedöm
ning, bestämmelser om funktioner för regelefterlevnad
och intern kontroll och krav på lämplighetsbedömningar
av anställda som arbetar med åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism. Finansinspektionen har
infört penningtvättsföreskrifter som kompletterar
Penningtvättslagen och mer i detalj föreskriver hur
instituten ska efterleva kraven i lagen. Dessutom kan en
tillsynsmyndighet, både i hemlandet eller i ett av de
länder utanför Sverige där Collector bedriver verksamhet,
betrakta Collectors policies och rutiner som otillräckliga i
förhållande till kraven på efterlevnad av lokala regler och
standarder. Risken att för att utnyttjas för penningtvätt
eller finansiering av terrorism eller att bryta mot sanktio
ner har ökat över hela världen i allmänhet och för snabb
växande företag i synnerhet. Brott mot tillämpliga lagar,
föreskrifter, eller upptäckt av att Collectors policies inte
varit tillräckligt robusta i en enskild jurisdiktion, kan leda
till sanktioner i form av en anmärkning eller varning, sank
tionsavgift eller återkallelse av Collectors tillstånd. Även
Collectors affärsrelationer och anseende kan skadas.
Riskklassificering: Medel
Risker hänförliga till behandling av personuppgifter
Collectors möjlighet att samla in, behålla, dela och på
annat sätt behandla kunduppgifter regleras av data
skyddslagstiftning, marknadsföringslagar, sekretesskrav
och andra regulatoriska restriktioner. Personuppgifter får
bara behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och
berättigade ändamål och får bara behandlas i enlighet
med dessa ändamål. Registrerade personer måste alltid
bli informerade om att deras personuppgifter behandlas,
inklusive men inte begränsat till ändamålen med behand
lingen. Insamlade personuppgifter måste dessutom vara
adekvata och relevanta och fler personuppgifter än vad
som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med
behandlingen får inte samlas in eller behandlas. Vidare
får personuppgifter inte sparas under längre tid än vad
som är nödvändigt för att uppnå de syften för vilka de
samlades in. Härutöver får personuppgifter enbart
behandlas om laglig grund för behandlingen har säker
ställts, inklusive men inte begränsat till fullgörelse av
avtal. Det finns en risk att Collectors säkerhetsrutiner
avseende personuppgifter, och andra rutiner för
skyddande av personuppgifter, inte är tillräckliga för att
förhindra att utlämnande eller behandling av person
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uppgifter sker i strid med tillämpliga lagar eller avtal samt
att IT- och systemavbrott eller liknande händelser kan
leda till förlust av personuppgifter eller övrig information.
Bristfälliga gallringsrutiner eller bristande efterlevnad av
befintliga gallringsrutiner skulle exempelvis kunna leda till
att fler personuppgifter behandlas än vad som är tillåtet
och bristande rutiner för att separera personuppgifter
skulle kunna leda till att Collector Bank AB, i egenskap av
personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgifter i strid
med biträdesavtal.
Collectors regelefterlevnad avseende person
uppgiftshantering övervakas primärt av Datainspektionen
och motsvarande tillsynsmyndigheter för personuppgifter
i Finland och Norge eller andra länder vari Collector
behandlar eller kan komma att behandla personuppgifter.
Ändringar av lagar och regler för behandling av
personuppgifter, eller av andra lagar och regler, skulle
kunna påverka Collectors tillgång till uppgifter för riktad
marknadsföring och kreditbedömningar eller leda till
begränsningar i användandet av sådana uppgifter, vilket
skulle kunna påverka Collector marknadsaktiviteter och
beslutsprocesser negativt.
Under de senaste åren har marknadsaktörer och
lagstiftare ökat sitt fokus på integritetslagstiftning vilket
påverkat tillgängligheten och användandet av kund
information samt ökat den regulatoriska granskningen
vad gäller verkställandet, översynen och övervakningen
av hur dessa lagar efterlevs. Den 25 maj 2018 trädde
Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679/EU
av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (”GDPR”) i kraft. GDPR innebär väsent
liga skillnader jämfört med tidigare personuppgiftsregle
ringar, bland annat att förordningen ersätter nationella
personuppgiftslagar och innebär stärkta rättigheter för
individen, strängare krav på företags behandling av
personuppgifter och strängare sanktioner, med adminis
trativa sanktionsavgifter uppgående till det högre av
20 miljoner EUR och fyra procent av ett bolags årliga
globala omsättning. Överträdelser är grupperade i
kategorier med olika sanktionsavgiftsnivåer. Det är för
närvarande inte möjligt att bedöma förordningens samt
liga konsekvenser för Collectors verksamhet. GDPR och
andra förändringar i dataskyddslagstiftning, inom något
av de länder inom vilka Collector har verksamhet, skulle
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Collectors
verksamhet, finansiella ställning och resultat, särskilt om
de skulle innebära begränsningar i användandet av
personuppgifter.
Riskklassificering: Medel
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Risker hänförliga till förändrade redovisningsprinciper
Från tid till annan förändras International Accounting
Standards Board och/eller EU-bestämmelserna i IFRS-EU,
vilka reglerar upprättandet av Collectors räkenskaper.
Dessa förändringar kan vara svåra att förutse och kan
väsentligen påverka hur Collector bokför och rapporterar
sin finansiella ställning och sitt resultat.
I vissa fall kan Collector tvingas att tillämpa nya eller
reviderade standarder retroaktivt, vilket innebär omräk
ning av tidigare perioders finansiella rapportering. Till
exempel utfärdade IASB den 24 juli 2014 slutversionen av
dess standard om redovisning av finansiella instrument,
IFRS 9 – Finansiella Instrument: Redovisning och Värde
ring (”IFRS 9”). Implementeringen av IFRS 9 resulterade i
en engångsökning av avsättningarna för förluster hänför
liga till dess privatlåneportfölj eftersom Collector blev
tvunget att redovisa förväntade kreditförluster, inte när de
har uppstått (vilket gällde tidigare), utan när de kan
förväntas baserat på ett antal relevanta datapunkter,
däribland makroekonomiska förutsättningar.
IASB kan genomföra andra ändringar av redovis
nings- och rapporteringsstandarder som reglerar
upprättandet av Collectors finansiella redovisning, som
Collector, om det bedöms lämpligt, kan välja att tillämpa
före det att ändringarna blir bindande, eller som Collector
kan bli tvunget att tillämpa.
Riskklassificering: Medel

Finansiella risker
Likviditets- och finansieringsrisker
Likviditets- och finansieringsrisker avser risken att
Collector inte kan låna upp erforderliga medel eller
avyttra tillgångar på acceptabla villkor för att infria sina
betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt.
Collector är som nischbank mer beroende av inlåning
från allmänheten än traditionella banker.
Vidare förmedlas en betydande del av Collectors
inlåning från allmänheten via partnerkanaler. Inlåning från
allmänheten är Collectors största finansieringskälla och
utgjorde per den 31 december 2019 79 procent av
balansomslutningen, vilken vid periodens slut 2019
uppgick till 37 436 MSEK. Övrig finansiering sker huvud
sakligen genom certifikat och MTN-program. Inlåning från
allmänheten och finansiering från certifikatmarknaden är
kortfristig men finansiering från kapitalmarknaden är
långsiktig. Per den 31 december 2019 hade obligationer
emitterats under MTN-programmet med ett sammanlagt
nominellt belopp om 800 MSEK, med förfall i mars 2020,
och en Tier 2 obligation om 500 MSEK med förfall 2027.
Därutöver har Collector Bank AB i mars 2019 emitterat
Additional Tier 1 instrument (primärkapitaltillskott) med ett
totalt nominellt belopp om 500 MSEK och evig löptid
samt första möjliga inlösen efter fem år. Utgivna certifikat
uppgick vid 2019 års utgång till 1 798 MSEK. Collector har
även finansiering från två så kallade ”backstop faciliteter”

med två nordiska banker om sammanlagt 800 MSEK som
för närvarande inte utnyttjas. Eftersom Collectors utlåning
i vissa fall har längre löptider än dess upplåning medför
det en risk för Collectors finansiering på lång sikt. Even
tuell vikande inlåning från allmänheten eller krav på
snabb återbetalning av inlåning till allmänheten på grund
av exempelvis försämrat rykte, ökad konkurrens, ytterli
gare räntesänkningar som medför att sparande på konto
inte framstår som attraktivt, politiska ingripanden eller
andra oförutsedda händelser kan få en väsentlig negativ
effekt på Collectors möjligheter att finansiera sin verk
samhet. Collector kan även sakna tillräckliga likvida
medel till att återbetala inlåning i den takt som återbetal
ning begärs från fordringshavare samt att i sådant fall i
övrigt fullgöra sina förpliktelser allteftersom de förfaller till
betalning.
Om Collectors finansieringsavtal med kreditinstitut
inte förlängs kan det leda till att Collector saknar tillräck
liga likvida medel för att betala sina skulder allteftersom
de förfaller till betalning. Vidare kan Collector i framtiden
behöva, helt eller delvis, ta upp ny finansiering eller
refinansiera sin verksamhet genom banklån eller via
kapitalmarknaden. Sådan ny- eller refinansiering är
beroende av flertalet faktorer såsom exempelvis omstän
digheter på den finansiella marknaden i stort och
Collectors kreditvärdighet.
Collectors tillgång till externa finansieringskällor kan
därmed begränsas helt eller delvis eller ske på mindre
fördelaktiga villkor. Störningar och osäkerhet på kapitaloch kreditmarknaden kan också begränsa tillgången
till kapital som kan vara av avgörande betydelse för
Collectors verksamhet. Det finns en risk att Collector kan
behöva ytterligare finansiering i framtiden och att sådan
finansiering inte är tillgänglig på för Collector acceptabla
villkor.
Vidare finns det en risk för att Collector i framtiden
kan komma att överträda villkoren för utgivna obligationer
respektive certifikat eller villkoren i sina befintliga kredit
avtal till följd av omständigheter inom eller utanför Collec
tors kontroll. Sådant avtalsbrott kan leda till att borge
nären äger rätt att omförhandla villkoren eller säga upp
avtalet med följden att medlen omedelbart förfaller till
betalning.
Riskklassificering: Hög
Valutarisker
Förändringar i växelkursen mellan SEK (Collectors
rapportvaluta och den valuta i vilken kapitalbasen är
denominerad), NOK, EUR, DKK (valutor som Collector har
intäkter, tillgångar, skulder och kostnader i), USD, GBP
och CHF (som Collector har viss valutaexponering mot)
påverkar Collectors resultat.
Den mest betydande effekten av valutafluktuationer
uppkommer när tillgångar och skulder i en utländsk valuta
ska omräknas till SEK (Collectors redovisningsvaluta).
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påverkas av utbud och efterfrågan, variationer i faktiska
eller förväntade resultat, oförmåga att nå analytikernas
resultatförväntningar, misslyckande med att uppnå finan
siella och operativa mål, förändringar i allmänna ekono
miska förhållanden, förändringar av regulatoriska förhål
landen och andra faktorer. Kursen på Collectors aktie
påverkas även i vissa fall av konkurrenters aktiviteter och
ställning på marknaden. Det finns en risk att det inte vid
var tidpunkt kommer att föreligga en aktiv och likvid mark
nad för handel i Collectors aktier, vilket skulle påverka
investerares möjligheter att få tillbaka investerat kapital.
Detta utgör en betydande risk för enskilda investerare.

Collector använder derivatinstrument enligt CSA-avtal för
att begränsa effekten av sådana valutafluktuationer. De
derivatinstrument och valutaswappar som används är
typiskt sett kortfristiga och har en löptid om en till fyra
månader. Eftersom vissa låneprodukter som erbjuds av
Collector har en löptid om mer än fyra månader är
Collector exponerat för valutakursrisker hänförliga till
dessa produkter, där kortfristiga derivatinstrument kan
löpa ut före löptiden eller återbetalningen av respektive
förpliktelse.
Marknadsvärdet på Collectors intäkter, tillgångar,
kostnader och/eller skulder, inklusive derivat, kommer att
förändras i värde till följd av valutakursförändringar.
Exempelvis är det så att baserat på förhållandena per den
31 december 2019 skulle, för det fall SEK försvagas med
10 procent gentemot EUR, påverkan på Collectors resul
tat före skatt uppgå till –28 MSEK. Motsvarande försvag
ning av SEK gentemot NOK skulle medföra en resultatpå
verkan om –16 MSEK. Ogynnsamma valutakursföränd
ringar gentemot SEK om 10 procent avseende samtliga
de valutakurser som bolaget är exponerad för skulle, per
den 31 december 2019, sammanlagt medföra en resultat
effekt före skatt om –44 MSEK. På samma sätt skulle eget
kapital påverkas med 0 MSEK om SEK försvagades med
10 procent gentemot EUR, och eget kapital skulle påver
kas med –1 MSEK vid motsvarande försvagning av SEK
gentemot NOK.
Collector är också exponerat för risken att det
bokförda värdet på Collectors portföljer, omräknade till
SEK, förändras på grund av förändringar i utländska växel
kurser. Även om det bokförda värdet av portföljer i lokala
valutor är oförändrade skulle ett ökat bokfört värde vid
omräkning till SEK påverka Collectors kapitaltäcknings
ställning på ett negativt sätt. Ur ett kortsiktigt kapital
täckningsperspektiv skulle en svag svensk valuta, när
andra relevanta valutor förblir oförändrade, inverka
negativt på Collectors kapitaltäckningsställning och kan
föranleda kapitaltillskott.

Collectors största aktieägare kan utöva ett betydande
inflytande över Collector
Collectors största aktieägare, Fastighets AB Balder
(”Balder”), innehar aktier motsvarande cirka 44,1 procent
av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Balder kan såle
des, både före och efter förestående nyemission, utöva
ett betydande inflytande över Collector i frågor som är
föremål för aktieägarnas godkännande.
Även Balders största aktieägare, Erik Selin, innehar
(genom bolag) aktier motsvarande cirka 3,3 procent av
aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.
Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för
aktieägare som har andra intressen än Balder och
Erik Selin. Till följd av Erik Selins (genom bolag) teckningsoch garantiåtagande i samband med förestående
nyemission kan Erik Selins ägarandel öka till högst cirka
7,4 procent av aktierna och rösterna i Collector (förutsatt
att ingen annan aktieägare än Balder, StrategiQ Capital
AB, Ernström & C:o AB (direkt samt genom bolag och
innehav i kapitalförsäkring), Lena Apler (genom bolag och
innehav i kapitalförsäkring) och Erik Selin (genom bolag),
i enlighet med sina respektive åtaganden, tecknar sig för
aktier i nyemissionen) och Erik Selins inflytande i frågor
där aktieägarna har rösträtt skulle därmed stärkas
ytterligare.

Riskklassificering: Medel

Risker relaterade till nyemissionen

Riskerna relaterade till aktierna

Det finns en risk att handeln i teckningsrätter och
BTA kan komma att vara begränsad

Aktiekursen kan vara volatil och kursutvecklingen är
beroende av en rad faktorer
Eftersom en investering i aktier kan sjunka i värde finns
det en risk att en investerare inte får tillbaka investerat
kapital. Collectors aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
Under perioden 1 januari – 31 december 2019 har
Collectors aktiekurs uppgått till som lägst 45,10 SEK
och som högst 59,40 SEK. Den 28 februari 2020
(sista handelsdagen i februari) uppgick aktiekursen till
26,80 SEK. Följaktligen kan aktiekursen vara volatil.
Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer,
varav en del är bolagsspecifika medan andra är knutna till
aktiemarknaden som helhet. Aktiekursen kan till exempel
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Den som på avstämningsdagen var registrerad som
aktieägare i Collector erhåller teckningsrätter i relation till
sitt befintliga aktieinnehav. Teckningsrätterna förväntas
ha ett ekonomiskt värde som endast kan komma inneha
varen till del om denne antingen utnyttjar dem för teck
ning av nya aktier senast den 19 mars 2020 eller säljer
dem senast den 17 mars 2020. Efter den 19 mars 2020
kommer, utan avisering, outnyttjade teckningsrätter att
bokas bort från innehavarens VP-konto, varvid innehava
ren helt går miste det förväntade ekonomiska värdet för
teckningsrätterna. Både teckningsrätter och betalda teck
nade aktier (”BTA”) som, efter erlagd betalning, bokas in
på VP-konto tillhörande dem som tecknat nya aktier
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RISKFAKTORER

kommer att vara föremål för tidsbegränsad handel på
Nasdaq Stockholm. Handeln i dessa instrument kan vara
begränsad, vilket kan medföra problem för enskilda inne
havare att avyttra sina teckningsrätter och/eller BTA och
därigenom innebära att innehavaren inte kan kompen
sera sig för den ekonomiska utspädningseffekt som
nyemissionen innebär (se avsnittet ”Aktieägare som inte
deltar i nyemissionen drabbas av utspädning” nedan)
respektive under den period som handel med BTA beräk
nas ske på Nasdaq Stockholm (den 5 mars 2020 till och
med den 30 mars 2020). Investerare riskerar därmed att
inte kunna realisera värdet av sina BTA. Sådana förhållan
den skulle utgöra en betydande risk för enskilda investe
rare. En begränsad likviditet kan också förstärka fluktua
tionerna i marknadspriset för teckningsrätter och/eller
BTA. Prisbilden för dessa instrument riskerar därmed att
vara inkorrekt eller missvisande.
Aktieägare som inte deltar i nyemissionen drabbas
av utspädning
Väljer aktieägare att inte utnyttja eller sälja sina teck
ningsrätter i förestående nyemission i enlighet med det
förfarande som beskrivs i detta prospekt kommer
teckningsrätterna att förfalla och bli värdelösa utan rätt till
ersättning för innehavaren. Följaktligen kommer sådana
aktieägares proportionella ägande och rösträtt i Collector
att minska.
Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen
kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till
50 procent genom att högst 102 690 502 nya aktier
(motsvarande en ökning av antalet aktier om 100 procent)
emitteras. Vidare kompenseras sådana aktieägare inte
för den utspädning av Collectors resultat per aktie med
upp till 50 procent som nyemissionen innebär. Deras rela
tiva andel av Collectors egna kapital kommer också att
minska.
Om en aktieägare väljer att sälja sina outnyttjade
teckningsrätter eller om dessa teckningsrätter säljs på
aktieägarens vägnar finns det en risk att den ersättning
aktieägaren erhåller för teckningsrätterna på marknaden
inte motsvarar den ekonomiska utspädningen i aktieäga
rens ägande i Collector efter att nyemissionen slutförts.

Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden
Fastighets AB Balder, StrategiQ Capital AB, Ernström &
C:o AB (direkt samt genom Ernström Kapital AB:s innehav
i kapitalförsäkring), Lena Apler (genom bolag och innehav
i kapitalförsäkring) och Erik Selin (genom bolag) – som till
sammans innehar aktier motsvarande cirka 71,9 procent
av det totala antalet aktier i Bolaget – har åtagit sig att
utnyttja sin företrädesrätt i nyemissionen och därmed
teckna nya aktier motsvarande sin respektive ägarandel i
Bolaget, dvs. motsvarande totalt 71,9 procent av nyemissi
onen (se fördelning i tabellen nedan). Ingen ersättning
utgår för dessa teckningsåtaganden. I tillägg till teck
ningsåtagandena har S
 trategiQ Capital AB, Ernström
Kapital AB, Lena Apler (genom bolag) och Erik Selin
(genom bolag) åtagit sig att garantera teckning av ytterli
gare aktier till ett sammanlagt belopp om cirka 289 MSEK,
motsvarande cirka 28,1 procent av nyemissionen.
Tecknings- respektive garantiåtagandena är dock inte
säkerställda genom exempelvis bankgaranti. F
 öljaktligen
finns det en risk att en eller flera av nämnda parter inte
kommer att kunna uppfylla sitt respektive åtagande.
Uppfylls inte ovannämnda tecknings- r espektive garanti
åtaganden skulle det inverka negativt på Collectors
möjligheter att med framgång genomföra nyemissionen
och stärka bolagets kapitalbas och kapitaltäckning och
fullt ut uppfylla gällande buffertkrav.
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INBJUDAN TILL TECKNING AV
AKTIER I COLLECTOR AB
Collectors styrelse beslutade den 25 februari 2020, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den
17 februari 2020, att öka Bolagets aktiekapital genom en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för Collectors
aktieägare.
Emissionsbeslutet innebär att Collectors aktiekapital ökas med högst 10 269 050,20 SEK, från nuvarande
10 269 050,20 SEK till högst 20 538 100,40 SEK, genom utgivande av högst 102 690 502 nya aktier. Efter företrädesemis
sionen kommer antalet aktier i Collector att uppgå till högst 205 381 004 aktier. Collectors aktieägare har företrädesrätt att
teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Avstämningsdag för rätt till deltagande i
företrädesemissionen är den 3 mars 2020.
De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Collector erhåller en (1) teckningsrätt för varje på
avstämningsdagen innehavd aktie i Collector. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträck
ning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som har tecknat
aktier utan företrädesrätt i enlighet med vad som anges i avsnittet ”Villkor och anvisningar”. Sådan tilldelning ska i första
hand ske till dem som även har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Teckning ska ske under perioden från och
med den 5 mars 2020 till och med den 19 mars 2020 eller den senare dag som bestäms av styrelsen samt i övrigt i enlig
het med vad som framgår av avsnittet ”Villkor och anvisningar”.
Teckningskursen har fastställts till 10 SEK per aktie, vilket innebär att företrädesemissionen, om den fulltecknas,
sammanlagt tillför Collector 1 027 MSEK före emissionskostnader. Aktieägare som väljer att inte delta i företrädes
emissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 50 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera
sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningsåtaganden och garantier
Bolagets största aktieägare, däribland Balder, StrategiQ Capital AB, Lena Apler (genom bolag) och Erik Selin (genom
bolag), som tillsammans representerar cirka 72 procent av aktiekapitalet och rösterna i Collector, har åtagit sig att teckna
sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen, vilket motsvarar en total nyinvestering i Collector om minst
719 MSEK. Därutöver har vissa av bolagets större aktieägare, däribland StrategiQ Capital AB, Lena Apler (genom bolag)
och Erik Selin (genom bolag) åtagit sig att garantera återstoden av företrädesemissionen. Följaktligen har teckningsåtaganden och garantier motsvarande 100 procent av företrädesemissionen erhållits. Garantiersättning om 1 procent av
garanterat belopp kommer att utgå till garanterna.
Härmed inbjuds aktieägarna i Collector att med företrädesrätt teckna nya aktier i Collector i enlighet med villkoren i
detta prospekt.

Göteborg den 3 mars 2020
Collector AB (publ)
Styrelsen
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BAKGRUND OCH MOTIV
Enligt den modell för redovisning av kreditförluster som följer av IFRS 9 ska kreditförluster beräknas baserat på ett antal
interna och externa relevanta datapunkter. Eftersom modellen är framåtblickande får antaganden och bedömningar om
de relevanta datapunkterna påverkan på reserveringarna för framtida förväntade kreditförluster. Med anledning av mer
konservativa antaganden om framtiden fattade styrelsen den 21 januari 2020 efter en samlad bedömning beslut om en
extra reservering om 800 MSEK för förväntade kreditförluster i bokslutet för det fjärde kvartalet 2019. I tillägg till att
Collector gör mer konservativa antaganden om framtiden, har Bolaget också noterat en förändrad prisbild på andra
handsmarknaden för inkassoportföljer.
I samband med bokslutsarbetet 2019 genomförs även en nedskrivning av aktiverade IT-investeringar om 150 MSEK
som inte påverkar kapitalbasen. Nedskrivningen görs mot bakgrund av renodlingen av Collectors verksamhet och ett
minskat fokus på fintech-verksamhet samt mer konservativa aktiveringsprinciper framgent angående kostnadsföring av
IT-investeringar.

Användning av emissionslikviden
Företrädesemissionen kommer att tillföra Collector högst cirka 1 027 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka
beräknas uppgå till cirka 20 MSEK. Nettoemissionslikviden om cirka 1 007 MSEK kommer främst att användas för att
stärka bolagets kapitalsituation till följd av den extra kreditförlustreserveringen och nedskrivningen av IT-investeringar.
För den konsoliderade situationen förväntas kärnprimärkapitalrelationen efter företrädesemissionen uppgå till cirka
13,2 procent och den totala kapitalrelationen till cirka 15,8 procent jämfört med 10,3 procent respektive 13,3 procent per
den 31 december 2019. Det är således styrelsens bedömning att företrädesemissionen kommer att stärka bolagets
kapitalbas samt möjliggöra fokus på bolagets långsiktiga strategi (för vidare information om Collectors långsiktiga strategi,
se avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning – Översikt – Strategi och fokus”).
Styrelsen för Collector AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer
den information som ges i prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess
innebörd har utelämnats.
Göteborg den 3 mars 2020
Collector AB (publ)
Styrelsen
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Företrädesrätt och teckningsrätter
Den som på avstämningsdagen den 3 mars 2020 är
registrerad som aktieägare i Collector har företrädesrätt
att teckna nya aktier i företrädesemissionen.
De som på avstämningsdagen är registrerade som
aktieägare i Collector erhåller en (1) teckningsrätt för varje
på avstämningsdagen innehavd aktie i Collector. En (1)
teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Endast ett helt antal nya aktier kan tecknas (dvs. inga
fraktioner).
Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemis
sionen kan komma att få sin ägarandel utspädd med upp
till 102 690 502 aktier motsvarande 50 procent av det
totala antalet aktier, men har möjlighet att kompensera sig
för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja
sina teckningsrätter.
Anmälan kan även göras för att teckna aktier som inte
tecknats med stöd av teckningsrätter, se vidare ”Teckning
av nya aktier utan stöd av teckningsrätter” nedan.

Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 10 SEK
per ny aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag vid Euroclear Sweden för fastställande
av vilka som har rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen är den 3 mars 2020. Sista dag för
handel med aktier i Collector inklusive rätt till deltagande i
företrädesemissionen är den 28 februari 2020. Aktierna i
Collector handlas exklusive rätt till deltagande i företräde
semissionen sedan den 2 mars 2020.

Teckningsperiod
Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med
den 5 mars 2020 till och med den 19 mars 2020. Styrel
sen för Collector har rätt att förlänga teckningsperioden,
vilket – i förekommande fall – kommer att meddelas
genom pressmeddelande så snart som möjligt efter att
sådant beslut har fattats.

det hela antal nya aktier som kan tecknas. VP-avi
avseende registrering av teckningsrätter på VP-/
servicekonto kommer inte att skickas ut. Aktieägare som
är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda
särskilda förteckning över panthavare och förmyndare
erhåller inte någon emissionsredovisning utan meddelas
separat.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat vid bank
eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovis
ning. Teckning av och betalning för nya aktier ska istället
ske till respektive förvaltare och i enlighet med instruktio
ner från respektive förvaltare.
Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner
Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier
till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas
av värdepapperslagstiftningen i sådana länder, se ”Viktig
information”. Med anledning härav kommer aktieägare
som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-/
servicekonton med registrerade adresser i USA, Austra
lien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan
jurisdiktion, i vilken det inte vore tillåtet att delta i företrä
desemissionen, inte att erhålla några t eckningsrätter eller
tillåtas teckna nya aktier. De teckningsrätter som annars
skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att
säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader,
kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp
understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stock
holm under perioden från och med den 5 mars 2020
till och med den 17 mars 2020 under beteckningen
”COLL TR”. SEB och andra värdepappersinstitut med
erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp
och försäljning av teckningsrätter. ISIN-koden för teck
ningsrätterna är SE0013888237.

Emissionsredovisning

Teckning av nya aktier med stöd av
teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare
Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande
inbetalningsavi skickas till direktregistrerade aktieägare
och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen
var registrerade i den av Euroclear Sweden för Collectors
räkning förda aktieboken. Av emissionsredovisningen
framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter (dvs.
med företrädesrätt) ska ske under teckningsperioden,
senast den 19 mars 2020. Efter teckningsperiodens
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar
därmed värde. Efter den 19 mars 2020 kommer, utan
avisering från Euroclear Sweden, outnyttjade
teckningsrätter att bokas bort från innehavarens konto.
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För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat
måste innehavaren antingen:
●● utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier
senast den 19 mars 2020, eller enligt instruktioner från
innehavarens förvaltare, eller
●● sälja de teckningsrätter som inte ska utnyttjas senast

den 17 mars 2020.
Direktregistrerade aktieägares teckning
Direktregistrerade aktieägares teckning av nya aktier
med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant
betalning och anmälan antingen genom användande av
den förtryckta inbetalningsavin eller en särskild anmäl
ningssedel enligt något av följande alternativ:
●● Om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovis
ningen från Euroclear Sweden avses utnyttjas ska den
förtryckta vidhängande inbetalningsavin användas.
Inga tillägg eller ändringar får göras på avin.
●● Om teckningsrätter har köpts, sålts eller överförts från

annat konto, eller av annan anledning ett annat antal
teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta
emissionsredovisningen avses utnyttjas för teckning av
nya aktier ska anmälningssedeln märkt ”Teckning av
aktier med stöd av teckningsrätter” användas. Samti
digt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in till
SEB på adressen nedan, ska betalning ske för de teck
nade nya aktierna i enlighet med instruktion angiven
på anmälningssedeln. Anmälningssedel kan beställas
från SEB under kontorstid på telefon 08-639 27 50.
Anmälningssedeln ska skickas till SEB, Emissioner
AB03, 106 40 Stockholm eller lämnas till något av
SEB:s kontor i Sverige. Anmälningssedeln ska vara
SEB tillhanda senast den 19 mars 2020.
Direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i
Sverige och som är berättigade att teckna nya aktier
med stöd av teckningsrätter
Direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige
och som är berättigade att teckna nya aktier med stöd av
teckningsrätter (dvs. inte är föremål för de restriktioner
som beskrivs under ”Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner” ovan) och som inte kan använda den förtryckta
inbetalningsavin, kan betala i svenska kronor genom
bank i utlandet i enlighet med instruktionerna nedan:
SEB
Emissioner AB03
106 40 Stockholm
IBAN-nummer: SE8050000000058651006632
Bankkontonummer: 5865-10 066 32
SWIFT/BIC: ESSESESS
Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-/
servicekontonummer och referensen från emissions
redovisningen anges. Sista betalningsdag är den
19 mars 2020. Om betalning avser ett annat antal aktier

än vad som framgår av emissionsredovisningen ska
istället anmälningssedeln märkt ”Teckning av aktier med
stöd av teckningsrätter” användas, vilken kan beställas
från SEB under kontorstid på telefon 08-639 27 50.
Betalning ska ske enligt ovan angiven betalningsinstruk
tion. Observera att referens från anmälningssedeln måste
anges. Anmälningssedel ska vara SEB tillhanda på
adressen ovan senast den 19 mars 2020.
Förvaltarregistrerade aktieägares teckning
Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna
nya aktier med stöd av teckningsrätter måste anmäla sig
för teckning i enlighet med instruktion från sin eller sina
förvaltare.
Betalda tecknade aktier (BTA)
Efter erlagd betalning och teckning kommer Euroclear
Sweden att sända ut en avi som bekräftelse på att BTA
bokats in på tecknarens VP-/servicekonto. De nyteck
nade aktierna kommer att bokföras som BTA på VP-/
servicekontot till dess att de nya aktierna har registrerats
vid Bolagsverket. Nya aktier som tecknats med stöd av
teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket
omkring den 25 mars 2020. Därefter kommer BTA bokas
om till aktier. Leverans av de nya aktierna förväntas ske
omkring den 3 april 2020. Någon VP-avi utsänds inte i
samband med denna ombokning.
Handel med BTA beräknas ske på Nasdaq Stockholm
under perioden från och med den 5 mars 2020 till och
med den 30 mars 2020. SEB och övriga värdepappersin
stitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmed
ling av köp och försäljning av BTA. ISIN-koden för BTA är
SE0013888245.

Teckning av nya aktier utan stöd av
teckningsrätter
Viktig information vid teckning av aktier utan stöd
av teckningsrätter (dvs. utan företrädesrätt)
Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer)
är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt
MiFID II har alla fysiska personer från och med den 3 janu
ari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver
anges for att kunna göra en värdepapperstransaktion.
Om sådant nummer inte anges kan SEB vara förhindrad
att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga.
Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt
NID-nummer av beteckningen ”SE” följt av ditt person
nummer. Har du flera eller något annat än svenskt
medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan
typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer
erhålls, kontakta ditt bankkontor. Tänk på att ta reda på
ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på
anmälningssedeln.
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Krav på LEl-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod
för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska
personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEl-kod
för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om
sådan kod inte finns får SEB inte utföra transaktionen åt
den juridiska personen i fråga.
Direktregistrerade aktieägare och övriga

Ansökan om teckning av nya aktier utan stöd av teck
ningsrätter ska göras på därför avsedd anmälningssedel,
benämnd ”Teckning av aktier utan stöd av tecknings
rätter”. Det är tillåtet att ge in fler än en anmälningssedel,
varvid dock endast den senast daterade anmälnings
sedeln kommer att beaktas. Anmälningssedlar kan erhål
las från något av SEB:s kontor i Sverige, SEB:s webbplats
för prospekt www.sebgroup.com/prospectuses samt
på Collectors webbplats www.collector.se. Anmälnings
sedeln ska skickas till SEB, Emissioner AB03,
106 40 Stockholm eller lämnas till något av SEB:s kontor
i Sverige. Anmälningssedeln ska vara SEB tillhanda
senast den 19 mars 2020.

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade
utan stöd av teckningsrätter översänds avräkningsnota till
direktregistrerade aktieägare och övriga med VP-/servi
cekonto. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas
kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnotan,
dock senast tre bankdagar från utskick av avräkningsno
tan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om
tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
Inget meddelande kommer att skickas till de som ej tillde
lats nya aktier. Ansökan om teckning av nya aktier är
bindande. Om betalning ej görs i tid, kommer de nya
aktierna överföras till annan. För det fall försäljningspriset
är lägre än emissionskursen är den som först tilldelats de
nya aktierna betalningsskyldig för mellanskillnaden.
De nya aktierna kommer att levereras efter att erfor
derlig registrering skett vid Bolagsverket. Registrering
beräknas ske omkring den 25 mars 2020 och leverans
beräknas ske omkring den 3 april 2020. Som bekräftelse
på att nya aktier bokförts på VP-/servicekontot kommer
en VP-avi att översändas till direktregistrerade aktieägare
och förvaltare.

Rätt till utdelning
Förvaltarregistrerade aktieägare och övriga

Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teck
ningsrätter ska ske till respektive förvaltare och i enlighet
med instruktioner från denne, eller om innehavet är
registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa.
Tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av tecknings
rätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissio
nens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier teck
nade utan stöd av teckningsrätter enligt följande:
●● De som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter
och därutöver anmält sig för teckning utan stöd av
teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare
på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning,
pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter var
och en har utnyttjat för teckning av nya aktier.
●● Övriga som anmält sig för teckning utan stöd av

t eckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i
förhållande till det antal nya aktier som anges i respek
tive teckningsanmälan (allmänheten i Sverige och
kvalificerade investerare).
●● StrategiQ Capital AB, Ernström Kapital AB, Lena Apler

(genom bolag) och Erik Selin (genom bolag) i deras
egenskap av garanter och upp till garanterade belopp,
och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt
ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det
belopp som var och en garanterat för teckning.
I den mån tilldelning vid överteckning eller till garanter
inte kan ske pro rata enligt ovan ska tilldelning ske
genom lottning.
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De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller
närmast efter det att de nya aktierna införts i Collectors
aktiebok.

Offentliggörande av utfallet i
företrädesemissionen
Teckningsresultat i företrädesemissionen förväntas
offentliggöras omkring den 24 mars 2020 genom ett
pressmeddelande från Collector.

Handel med nya aktier
Collectors aktier är upptagna till handel på Nasdaq
Stockholm. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya
aktierna kommer även de aktier som ges ut i företrädes
emissionen att handlas på Nasdaq Stockholm. Sådan
handel beräknas inledas omkring den 1 april 2020.

Oåterkallelig teckning
Collector har inte rätt att avbryta företrädesemissionen.
Teckning av nya aktier, vare sig om detta sker genom
utnyttjande av teckningsrätter eller ej, är oåterkallelig och
tecknaren får inte återkalla eller förändra teckningen av
de nya aktierna, såtillvida inte annat följer av detta
prospekt eller av tillämplig lag.

Övrig information
För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare
av nya aktier kommer Collector att ombesörja att över
skjutande belopp återbetalas. Ingen ränta kommer att
utbetalas på överskjutande belopp.
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Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar
kan komma att lämnas utan avseende. Om tecknings
likviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på
felaktigt sätt kan ansökan om teckning komma att lämnas
utan avseende eller teckning komma att bedömas ha
skett för ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i
anspråk kommer i sådana fall att återbetalas. Ingen ränta
kommer att utbetalas på sådan likvid.

fall förvärvaren vill lämna ett klagomål avseende behand
ling av personuppgifter har denne rätt att vända sig till
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.
Personuppgifter ska raderas om de inte längre är
nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på
annat sätt behandlats, förutsatt att SEB inte är rättsligt
förpliktad att bevara personuppgifter. Normal lagringstid
för personuppgifter är tio år.

Information om behandling av personuppgifter

Adress till SEB:s dataskyddsombud:

Personuppgifter som lämnas till SEB, till exempel kontakt
uppgifter och personnummer eller som i övrigt registreras
i samband med förberedelse eller administration av
erbjudandet, behandlas av SEB, som är personuppgifts
ansvarig, för administration och utförande av uppdraget.
Behandling av personuppgifter sker också för att SEB ska
kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.
Personuppgifter kan för angivna ändamål – med
beaktande av reglerna om banksekretess – ibland
komma att lämnas ut till andra bolag inom SEB-koncernen
eller till företag som SEB samarbetar med, inom och utan
för EU/EES i enlighet med EU:s godkända och lämpliga
skyddsåtgärder. I vissa fall är SEB också skyldig enligt lag
att lämna ut uppgifter, till exempel till Finansinspektionen
och Skatteverket.
Lagen om bank- och finansieringsrörelse innehåller,
liksom lagen om värdepappersmarknaden, en sekretess
bestämmelse enligt vilken alla anställda hos SEB är
bundna av tystnadsplikt avseende SEB:s kunder och
andra uppdragsgivare. Tystnadsplikten gäller även
mellan och inom de olika bolagen i SEB-koncernen.
Information om vilka personuppgifter som behandlas
av SEB, radering av personuppgifter, begränsning av
behandling av personuppgifter, dataportabilitet, eller
rättelse av en personuppgift kan begäras hos SEB:s data
skyddsombud. Det går även bra att kontakta
dataskyddsombudet om förvärvaren vill ha ytterligare
information om SEB:s behandling av personuppgifter. I de

SEB
Dataskyddsombud
106 40 Stockholm

Frågor om företrädesemissionen
Direktregistrerade aktieägare och övriga är välkomna att
vid frågor om företrädesemissionen kontakta SEB:s emis
sionsavdelning helgfri vardag mellan kl. 09.00 och 17.00
på telefon 08-639 27 50.
Förvaltarregistrerade aktieägare och övriga bör i
första hand kontakta sin eller sina förvaltare för ytterligare
information om praktiska eller tekniska frågor om
företrädesemissionen.

Viktig information om beskattning
Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i
Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls
från aktier i Collector.
Beskattningen av eventuell utdelning, liksom kapital
vinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avytt
ring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares
specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa
typer av skatteskyldiga och vissa typer av investeringsfor
mer. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör
därför rådfråga en skatterådgivare för att få information
om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det
enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av
utländska skatteregler och skatteavtal.

Tidplan
Nedanstående tidplan anger och sammanfattar vissa viktiga datum avseende företrädesemissionen.
Första dag för handel med aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
Teckningsperioden inleds
Handel med teckningsrätter inleds
Handel med BTA inleds
Handel med teckningsrätter avslutas
Teckningsperioden avslutas
Teckningsresultat i företrädesemissionen offentliggörs
Handel med BTA avslutas
Handel med nya aktier inleds
Leverans av nya aktier

2 mars 2020
3 mars 2020
5 mars 2020
5 mars 2020
5 mars 2020
17 mars 2020
19 mars 2020
Omkring 24 mars 2020
30 mars 2020
Omkring 1 april 2020
Omkring 3 april 2020
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Så här gör du
Villkor

För varje befintlig aktie i Collector får du en (1) teckningsrätt. En (1) teck
ningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Collector.

Teckningskurs

10 SEK per aktie

Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

3 mars 2020

Teckningstid

5–19 mars 2020

Handel med teckningsrätter

5–17 mars 2020

Teckning av aktier med företrädesrätt
1. Du tilldelas teckningsrätter
För varje aktie i Collector som du innehar
den 3 mars 2020 erhåller du en (1) teckningsrätt

1 aktie i Collector

1 teckningsrätt

2. Så här utnyttjar du teckningsrätter
En (1) teckningsrätt + 10 SEK ger
en (1) ny aktie i Collector

1 teckningsrätt

+ 10 SEK

1 ny aktie i
Collector

3. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos förvaltare?

Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter, använd den utsända förtryckta
bankgiroavin från Euroclear Sweden.
Du har VP-konto (dvs. är
direktregistrerad) och bor i
Sverige

Om du har köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/från ditt VP-konto;
fyll i den särskilda anmälningssedeln som skickas ut tillsammans med
emissionsredovisningen. Den särskilda anmälningssedeln finns även tillgänglig
på www.sebgroup.com/prospectuses och www.collector.se. Betalning görs i
enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln.

Du har VP-konto
(dvs. är direktregistrerad)
och bor utomlands

Se ”Direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som är
berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter” i avsnittet
”Villkor och anvisningar”.

Du har depå
(dvs. har en förvaltare)

Om du har dina aktier i Collector i en eller flera depåer hos bank eller värde
pappersinstitut får du information från din/dina förvaltare om antal teckningsrätter.
Följ de instruktioner du får från din/dina förvaltare.

Teckning av aktier utan företrädesrätt
Du har VP-konto

Använd den särskilda anmälningssedeln som finns tillgänglig på
www.sebgroup.com/prospectuses och www.collector.se.

Du har depå
(dvs. har en förvaltare)

Teckning och betalning ska ske genom respektive förvaltare. Följ de instruktioner
du får från din/dina förvaltare.

Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid. Kontrollera instruktionerna från respektive förvaltare.
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Översikt
Collector är en utmanarbank som erbjuder finansierings
lösningar för privat- och företagskunder. Bolaget har sitt
huvudkontor i Göteborg och har därutöver kontor i Stock
holm, Helsingfors, Åbo och Oslo. Per den 31 december
2019 hade Bolaget cirka 328 anställda (FTEs). Collector
har sedan grundandet uppnått stark organisk tillväxt och
är idag etablerat i Sverige, Finland och Norge med en
låneportföljsfördelning om 66 procent, 16 procent och
10 procent vid utgången av 2019. Övriga marknader,
bestående av bland annat Danmark, Tyskland och Öster
rike som huvudsakligen nås genom existerande nordiska
kunder, utgjorde 8 procent. Collector bedriver sin verk
samhet genom de två segmenten Privat och Företag.
Inom segmentet Privat ingår affärsområdena Privat och
Payments. Inom affärsområdet Privat bedrivs utlåning
utan säkerhet till privatpersoner genom privatlån och
kreditkort samt sparkonton. Affärsområdet Payments
erbjuder faktura- och delbetalningstjänster samt check

Collectors kontor och låneportföljens fördelning per land 20192)

outlösningar till e-handels- och detaljhandelskunder. Vid
utgången av 2019 utgjorde segmentet Privat 48 procent
av Bolagets låneportfölj samt 59 procent av Bolagets
totala intäkter under 2019. Segmentet Företag omfattar
affärsområdena Företag och Colligent. Inom affärsområ
det Företag erbjuds factoring och företagskrediter riktat
mot framförallt små och medelstora företag samt juniora
och seniora fastighetskrediter. Affärsområdet Colligent
inkluderar inkassoverksamhet i relation till förvärvade
portföljer av förfallna fordringar. Sedan slutet av 2018
avser Bolaget att inte genomföra nya portföljförvärv av
förfallna fordringar och på sikt väntas verksamheten därför
upphöra. Fram till december 2019 bedrev Bolaget även
inkassoverksamhet för kunds räkning, så kallad
uppdragsinkasso, inom affärsområdet Colligent.1) Som en
följd av försäljningen kommer affärsområdet Colligent att
byta namn. Vid utgången av 2019 utgjorde Företag
52 procent av Bolagets låneportfölj samt 41 procent av
Bolagets intäkter under 2019.

Segments- och affärsormådesindelning och lånportföljens
fördelning 20193)
Segment

Affärsområden

Låneportföjens
fördelning 2019

Produkter
Privatlån

8%

Privat

Övriga länder

29 880
MSEK

Sparkonton
Payments

10%

Kort

Privat

16%

66%

Oslo

Företag

Åbo
Stockholm

Betalningslösningar
Factoring och
företagskrediter
Fastighetskrediter
52%

Företag

Helsingfors

Colligent
(under namnändring)

Göteborg

48%

Förvärvade förfallna
fordringar

29 880
MSEK

Uppdragsinkasso
% av låneportföljen per land 2019
Collectors kontor

Bolaget avser att inte genomföra nya förvär av förfallna fordringar och verksamheten förväntas
därmed upphöra på längre sikt
Uppdagsinkassoverksamheten avyttrades i december 2019

1) Colligent Inkasso AB avyttrades till Ropo Capital i december 2019.
2) Baserat på Collectors interna redovisningssystem.
3) Informationen är hämtad från Bolagets oreviderade bokslutskommuniké för 2019 (perioden januari–december 2019).
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COLLECTOR AB (PUBL)

27

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Låneportföljen, vid slutet av respektive år 2017–2019 (MSEK)

Genomsnittlig
årstillväxt: 24%

29 880
26 104
19 507

2017

2018

2019

renodlingen har Collector även för avsikt att under 2020
avyttra Collector Ventures, Collectors investerings
verksamhet med fokus på fintech.
Collectors långsiktiga strategi inkluderar fokus på
ökad lönsamhet, balans mellan volymtillväxt och lönsam
het samt ökad diversifiering av Bolagets finansiering. På
kort sikt bedömer Collector att det finns utrymme att
utvinna ytterligare skalfördelar i verksamheten och
därmed potential för kostnadseffektiviseringar, framför allt
drivet av effektivisering av interna processer.
Collectors bolagsfilosofi bygger på tre kärnvärden:

1

Collector har uppvisat stark tillväxt under de senaste åren
drivet av både Privat- och Företagssegmentet. Collectors
låneportfölj har sedan 2017 uppvisat en genomsnittlig
årlig tillväxt om 24 procent under perioden 2017 till 2019.
Låneportföljen uppgick till 29 880 MSEK vid utgången av
2019.1)

2
3

Strategi och fokus
Collector vill genom sitt löfte ”Believe in the idea” göra
det möjligt för sina kunder att nå sina drömmar och
förverkliga sina idéer. I syfte att möjliggöra detta ska
Collector agera som en flexibel, snabb och nytänkande
utmanare till universalbanker, övriga banker och vissa
kreditmarknadsbolag. Vidare ska Bolaget fokusera på
produktsegment där det kan erbjuda lösningar som är
anpassade för sina specifika målgrupper och adderar
värde genom snabbhet, enkelhet, flexibilitet och ett mer
relationsbaserat affärsförhållande än konkurrenterna.
Under 2019 och inledningen av 2020 har Collectors
ledning sett över verksamheten i syfte att renodla Collec
tor och således fokusera på bolagets kärnverksamhet.
Som ett led i det arbetet genomfördes avyttringen av den
svenska uppdragsinkassoverksamheten inom affärsom
rådet Colligent i december 2019. Givet att Collector
sedan slutet av 2018 inte avser göra några nya förvärv av
portföljer med förfallna fordringar inkluderar affärsområ
det Colligent endast inkassoverksamhet i relation till
befintliga förvärvade portföljer. Denna verksamhet
kommer att minska i storlek i takt med att inkassering på
fordringarna i dessa portföljer sker och verksamheten
kommer således upphöra på längre sikt.
Under 2018 lanserade Collector bolån som ytterligare
en produkt inom erbjudandet till privatpersoner. Bolån har
sedan dess varit i ett teststadie och har getts ut i mindre
volymer. Mot bakgrund av produktens utveckling och
renodlingen tog Collector under hösten 2019 beslut om
att inte längre erbjuda teckning av nya bolån. I linje med
1)
2)
3)
4)
5)
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ETIK
Collector ska agera med gott omdöme
och transparens
ENGAGEMANG
Collector ska leverera över kundens förväntan
ENTREPRENÖRSKAP
Collector ska driva, utmana och finna nya vägar

Utdelningspolicy
Collector kommer att fokusera på tillväxt på medellång
sikt, vilket innebär att utdelningen under den perioden
kommer att vara låg eller helt utebli.

Styrkor och konkurrensfördelar
Utmanare med bevisad förmåga att växa snabbare än
marknaden
Inom segmentet Privat verkar Collector på en marknad
som har vuxit i genomsnitt med cirka fem procent årligen
under de senaste åren.2) Under 2017 till 2019 har segmen
tet Privats låneportfölj uppvisat en genomsnittlig årstill
växt om 18 procent.3) Bankers utlåning till svenska företag
har vuxit i genomsnitt med cirka sex procent årligen
under de senaste åren.4) Under 2017 till 2019 har segmen
tet Företags låneportfölj uppvisat en genomsnittlig
årstillväxt om 30 procent.5) Förmågan att växa snabbare
än marknaden beror enligt Bolagets bedömning på att
Collector erbjuder banktjänster som är anpassade efter
hur sådana tjänster idag används av de relevanta
målgrupperna inom såväl Privat- som Företagssegmentet.
Etablerad aktör med väldiversifierad verksamhet
Collector är en av de största nischbankerna i Norden sett
till låneportföljens storlek och har genom sina två
segment Privat och Företag en diversifierad verksamhet

Informationen är hämtad från Bolagets oreviderade bokslutskommuniké för 2019 (perioden januari–december 2019) och Bolagets reviderade årsredo
visning för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2018 med jämförelsesiffror för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2017.
Statistiska Centralbyråns Finansmarknadsstatistik, MFI:s utlåning till hushåll, 2017–2019.
Informationen är hämtad från Bolagets oreviderade bokslutskommuniké för 2019 (perioden januari–december 2019) och Bolagets reviderade årsredo
visning för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2018 med jämförelsesiffror för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2017.
Svenska Bankföreningen, Bank- och finansstatistik 2018, Bankers utlåning till näringslivet 2016–2018.
Informationen är hämtad från Bolagets oreviderade bokslutskommuniké för 2019 (perioden januari–december 2019) och Bolagets reviderade årsredo
visning för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2018 med jämförelsesiffror för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2017.
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som ger god riskspridning. Inom respektive segment har
Collector även ett brett produktutbud, inom vilka ingen
enskild produkt utgör mer än 35 procent av den totala
låneportföljen, enligt Bolaget. Vidare har Collector en
geografisk diversifiering där samtliga affärsområden finns
representerade i Sverige, Finland och Norge.
Stark position inom företagssegmentet
Collector har vuxit låneportföljen inom segmentet Företag
från 9 096 MSEK vid utgången av 2017 till 15 453 MSEK vid
utgången av 2019 vilket motsvarar en genomsnittlig
årstillväxt om 30 procent.1) Således har Bolaget byggt upp
en stark position inom factoring och företags- och
fastighetskrediter vilket tillsammans med resterande
delar av segmentet Företag motsvarade 52 procent av
Bolagets låneportfölj vid utgången av 2019. Produktutbu
det inom segmentet Företag är framförallt riktat mot små
och medelstora företag där Collector bedömer att
konkurrensen är mindre än i andra marknadssegment.
Bolaget anser sig ha förmåga att möta en växande efter
frågan från små och medelstora företag samt att det finns
potential att anpassa produkterbjudandet ytterligare.
Framstående aktör inom betalningslösningar
Collector är en av de tre största aktörerna på den
nordiska marknaden för betalningslösningar, enligt Bola
gets bedömning. Collector erbjuder en skalbar plattform
som främst riktar sig till e-handlare där Bolaget bedömer
att tillväxten kommer vara högre än för butiker i fysisk
miljö. Mellan 2015 och 2018 växte den svenska e-handeln
med 14–16 procent årligen i termer av omsättning, en till
växt som är prognostiserad att ha uppnåtts även 2019.2)
Under 2018 var omsättningstillväxten inom sällanvaruhan
deln för fysiska butiker negativ, vilket innebär att all tillväxt
uppstod genom e-handeln.3) Collector anser att det
genom sina skräddarsydda lösningar som efterfrågas av
större kunder och partners kommer att kunna behålla sin
position på marknaden för betalningslösningar framöver.
Affärsdriven IT med modernt systemstöd
Collector anser sig ha en modern och flexibel IT-plattform,
vilket, utöver att det är en tydlig kostnadsfördel gentemot
många aktörer inom bank- och finansmarknaden, tillåter
en flexibilitet inom ramen för utvecklingen av befintliga
produkter. IT har en central del i affärsflödet i allt från
produktutveckling till kreditprocesser och kundupple
velse. Genom att vara affärsdriven och kundorienterad
kan IT-organisationen arbeta integrerat med den övriga
organisationen.

Entreprenöriell företagskultur
Collector har under lång tid präglats av en entreprenöriell
företagskultur. Bolaget har etablerat sig i attraktiva mark
nadssegment och produktutbudet har anpassats till
specifika målgrupper vilket har varit viktiga drivare för
Collectors tillväxt. Den entreprenöriella och affärsdrivna
kulturen i kombination med effektiva beslutsprocesser
har således varit framgångsfaktorer för Collector och att
kunderna har valt Bolaget som sin samarbetspartner.
Förstärkt kapitalbas möjliggör fortsatta
affärsmöjligheter och fokus på den långsiktiga
strategin
Collector har under de senaste åren uppvisat stark tillväxt
och en förstärkt kapitalbas kommer möjliggöra för Bola
get att ta tillvara på fortsatta affärsmöjligheter, med mål
om en långsiktigt hållbar tillväxttakt, och att Bolaget kan
realisera sin långsiktiga strategi med fokus på ökad
lönsamhet. För att stärka kapitalbasen och möjliggöra
balanserad tillväxt blev styrelsen vid en extra bolags
stämma den 17 februari 2020 bemyndigad att genomföra
en företrädesemission. Företrädesemissionen kommer
att stärka kapitalbasen med högst 1 027 MSEK före
emissionskostnader. Per 31 december 2019, uppgick den
totala kapitalrelationen till 13,3 procent. Per 31 december
2019, justerat för den planerade företrädesemissionen,
uppgick den totala kapitalrelationen till 15,8 procent.4)

Historik
Collector grundades i slutet av 1990-talet och verksamhe
ten och produktutbudet har breddats sedan dess. 2001
blev Collector kreditmarknadsbolag och sedan 2003 har
Bolaget erbjudit egna produkter till kunder. Initialt erbjöds
endast factoringtjänster till företag och därefter tillkom
betalningslösningar genom faktura och delbetalning för
konsumentköp, då med postorderhandeln som distributör.
Senare har e-handeln utgjort den huvudsakliga målgrup
pen, men även detaljhandelskedjor finns representerade.
Collector utökade sitt produktutbud ytterligare åren därpå
när privatlån och sparkonton började erbjudas till
privatpersoner.
Produktutvecklingen har successivt anpassats efter
kundernas behov och marknadens efterfrågan. År 2010
introducerades Collectors kreditkort, Collector Easycard,
och därefter Collector Easyliving. Till factoringtjänsterna
adderades företagslån till factoringkunder. 2013 introdu
cerades fastighetskrediter i form av juniorlån för profes
sionella fastighetsaktörer (Collector hade tidigare erbjudit
fastighetskrediter, men i mer begränsad omfattning).
Numera erbjuds även seniora fastighetskrediter. I maj
2015 erhöll Collector banktillstånd och i juni 2015 notera
des Bolaget på Nasdaq Stockholm.

1)

Informationen är hämtad från Bolagets oreviderade bokslutskommuniké för 2019 (perioden januari–december 2019) och Bolagets reviderade årsredo
visning för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2018 med jämförelsesiffror för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2017.
2) E-barometern Årsrapport 2018.
3) E-barometern Årsrapport 2018.
4) För en beskrivning av Collectors alternativa nyckeltal se avsnittet ”Presentation av finansiell och annan information”, under rubriken ”Alternativa nyckeltal”.
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Collectors historiska tillväxt har primärt varit organisk,
med några få undantag. De större förvärven inkluderar
inkassobolaget Svefo och betalningslösningsföretaget
Lindorff Payments. Svefo förvärvades 2005 för att möjlig
göra kravhantering av egna fordringar. Lindorff Payments
förvärvades 2018 från Lowell i syfte att stärka Collectors
position i Finland och den hanterade transaktionsvolymen
fördubblades som en följd.

Under 2019 och inledningen av 2020 har Collectors
ledning sett över verksamheten i syfte att renodla
Collectoroch således fokusera på bolagets kärnverksam
het. Som ett led i Collectors renodling avyttrades bola
gets svenska uppdragsinkassoverksamhet, C
 olligent
Inkasso AB, i december 2019. I linje med renodlingen har
Collector även för avsikte att avyttra Collector Ventures,
Collectors investeringsverksamhet med fokus på fintech.

1999

Verksamheten grundas

2001

Kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn

2003

Finansbolaget Miss Mary of Sweden förvärvas och blir grunden till nuvarande betalningslösningar
Factoring introduceras

2004

Privatlån samt kredithantering och juridiska tjänster erbjuds

2005

Inkassobolaget Svefo förvärvas
Sparkonton lanseras

2006

Erbjudandet utökas med säljfinans i butik genom förvärv av Elektra Finans

2008

Expansion till Norge och Finland

2010

Kreditkort lanseras

2013

En bredare lansering av fastighetslån i framför allt Sverige och Finland påbörjas

2015

Tillstånd att bedriva bankverksamhet genom Collector Bank AB erhålls
Börsintroduktion på Nasdaq Stockholm
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2016

Digital B2B betalningslösning laseras; delbetalning för företag, digital tjänst för att bli företagskund i
samband med onlineköp samt faktura där slutkunden själv kan välja betaltid

2017

Ny mobilapp som samlar hela privaterbjudandet lanseras

2018

Lindorff Payment förvärvas från Lowell

2019

Den svenska uppdragsinkassoverksamheten Colligent Inkasso AB avyttras

2020

Annonserar att Bolaget avser att avyttra Collector Ventures
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SEGMENTET PRIVAT
Introduktion
Inom segmentet Privat ingår affärsområdena Privat och Payments. Inom affärsområdet Privat bedrivs utlåning utan säker
het till privatpersoner genom privatlån och kreditkort, i form av kreditkorten Collector Easycard och Collector Easyliving,
samt sparkonton. Affärsområdet Payments består av betalnings- och checkoutlösningar till e-handel och detaljhandels
kedjor. Vid utgången av 2019 utgjorde segmentet Privat 48 procent av Bolagets låneportfölj samt 59 procent av Bolagets
intäkter under 2019. Låneportföljen har uppvisat en genomsnittlig årstillväxt om 18 procent mellan 2017 och 2019, medan
intäkterna har haft en genomsnittlig årstillväxt om 14 procent.1)

Översikt segmentet Privat2)
Del av Bolagets totala låneportfölj vid utgången av 2019

29 880
MSEK

Del av Bolagets totala intäker 2019

48%

2 797
MSEK

59%

Affärsområdet Privat
Privatlån
Produktöversikt

Collectors privatlån erbjuds i Sverige, Finland och tidigare
även i Norge3) till privatkunder som söker ökad likviditet
genom en kompletterande eller alternativ bankrelation
genom ökad finansieringstillgänglighet och flexibilitet.
Privatlån erbjuds i Sverige i intervallet 20 000 till 500 000
SEK, i Finland i intervallet 2 000 till 25 000 EUR och tidi
gare i Norge i intervallet 20 000 till 250 000 NOK. Lånen
har en varierande löptid på mellan två och 18 år med en

genomsnittlig tecknad löptid på cirka 11 år. Collectors lån är
annuitetslån. Kunden har alltid möjlighet att förtidsinlösa
sitt lån utan avgift, vilket medför att faktisk genomsnittlig
löptid normalt är kortare än ursprunglig avtalad löptid.
Kundens ränta bestäms individuellt baserat på kundens
förutsättningar och därutöver tar Collector ut en upplägg
ningsavgift och aviavgifter. Framgent avser Collector att
fokusera på selektiv volymtillväxt inom privatlån samt öka
andelen av utlåningen som sker genom egna kanaler.

Översikt av villkor för privatlån
Belopp

Sverige

Finland

20 000–500 000 SEK
Genomsnitt: cirka 130 000 SEK1)

2 000–25 000 EUR
Genomsnitt: cirka 7 650 EUR1)

Löptid

2–18 år
Genomsnittlig avtalad löptid 11 år.

Räntespann

4,7–17,7 procent

6,9–17,4 procent

Uppläggningsavgift

285 SEK

60 EUR

Aviavgift

35 SEK

3 EUR

Betalskyddskonvertering

Cirka 45 procent2)

Ej tillgänglig

1) Per den 31 december 2019.
2) Hänvisar till kunder som förlänger försäkring efter tre månaders kostnadsfri prövoperiod.

1)

Informationen är hämtad från Bolagets oreviderade bokslutskommuniké för 2019 (perioden januari–december 2019) och Bolagets reviderade årsredo
visning för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2018 med jämförelsesiffror för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2017.
2) Informationen är hämtad från Bolagets oreviderade bokslutskommuniké för 2019 (perioden januari–december 2019). Totala intäkter och dess segments
fördelning är i enlighet med Collectors segmentsredovisning vilket medför att totala intäkter enligt angiven graf inte överensstämmer med summa rörel
seintäkter i resultaträkningen efter att Collector från och med delårsrapporten januari–september 2019 ändrat sin uppställningsform för
resultaträkningen. Se not K2 och K17 i bokslutskommunikén för perioden januari–december 2019 för ytterligare information.
3) Sedan maj 2019 sker ingen nyutlåning i Norge till följd av förändrade marknadsförutsättningar.
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Kundöversikt

Kort

Collectors snittkund vid utgången av 2019 är cirka 50 år,
har en årlig inkomst om cirka 385 000 SEK och är gift.
60 procent av låntagarna har inget bolån och cirka
70 procent av låneportföljen består av kunder bosatta på
landsbygden. Collector arbetar löpande med att nå ut till
de kunder som motsvarar Bolagets önskade kund- och
riskprofil och därigenom nå en så god kundbas som
möjligt. Huvuddelen av Bolagets privatutlåning sker via
cirka 30 låneförmedlare, varav Lendo och Zmarta är de
största. Därutöver kan kunderna ansöka om privatlån
direkt via Bolagets hemsida. Vid utgången av 2019
hade Collector cirka 73 000 privatlånekunder varav
cirka 87 procent i Sverige, cirka 10 procent i Finland och
cirka 3 procent i Norge.

Produkt- och kundöversikt

Genomsnittlig kund
Sverige

Norge

Finland

Genomsnittlig årsinkomst1) 370 000 SEK 393 000 SEK 424 000 SEK
Genomsnittlig ålder1)
Könsfördelning1)
(män/kvinnor)

48

53

49

45/55

61/39

44/56

1) Per den 31 december 2019.

Collectors kreditkort erbjuds i Sverige och vänder sig till
privatkunder som efterfrågar möjligheten att konsumera
på kredit via ett kreditkort med flexibla återbetalnings
lösningar. Collector erbjuder två typer av kreditkort,
Collector Easycard och Collector Easyliving, med en
kreditlimit på 5 000 till 30 000 SEK respektive 10 000 till
100 000 SEK. Collector Easycard är ett introduktionskort
medan Collector Easyliving är ett kreditkort med ett
bredare erbjudande som bland annat inkluderar rese
försäkring, allriskförsäkring vid köp med kortet och
avsaknad av valutaväxlingspåslag när kortet används
utomlands. Bolagets försäljning av kreditkort sker nästan
uteslutande genom förbeviljade kampanjer och tele
marketing. Vid utgången av 2019 hade Collector cirka
25 000 kortkunder fördelat på cirka 11 900 Easycard och
13 100 Easyliving. Marknadsföring och försäljning av
Collectors kreditkort sker genom den egna säljorganisa
tionen, genom till exempel prisjämförelsesidor på internet
såsom Compricer samt via samarbete med detaljhandels
kedjor. Kunden kan också ansöka direkt via Bolagets
hemsida.
Collectors kortverksamhet har haft en stabil tillväxt
och förväntas fortsätta att växa i termer av kortutgivning,
antal köp och beloppens storlek. Utvecklingsmöjlighe
terna förväntas vara beroende av Bolagets förmåga att
fortsätta att erbjuda marknadsmässigt attraktiva kredit
kortsvillkor samt en användarvänlig tjänst vad gäller
korthanteringen.

Översikt av Collectors korterbjudande
Collector Easycard

Collector Easyliving

Antal kort (cirka)

11 900

13 100

Kreditlimit

5 000–30 000 SEK

10 000–100 000 SEK

Genomsnittlig utnyttjad kredit

Cirka 6 200 SEK

Cirka 12 000 SEK

Målgrupp

Individer med relativt låg inkomst
25–50 år

Medelinkomsttagare
25–60 år

Kännetecken

Introduktionskort

Standardkort

Används som revolverande kredit

Reseförsäkring, inget valutapålägg,
allriskförsäkring vid köp
Används som revolverande kredit
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Sparkonton

Översikt av in- och upplåning från allmänheten vid utgången
av 2017–2019 (MDR SEK)4)

Produktöversikt

Collector erbjuder sparkonton i framför allt Sverige. Spar
konton erbjuds även i mindre utsträckning i Finland samt
på den tyska marknaden, genom ett samarbete med
Raisin, avseende inlåning i Euro i syfte att diversifiera
Collectors finansiering. Bolagets sparkonton riktar sig till
privatkunder och företag som eftersträvar en högre inlå
ningsränta jämfört med universalbankerna. Collectors
sparkonton, som täcks av den statliga insättningsgarantin
upp till 950 000 SEK, erbjuder för närvarande räntor i
intervallet 0,75 procent till 1,40 procent med en varie
rande löptid från rörlig ränta till en fast tvåårsränta.1)
Collector har även ett samarbete med Avanza som mark
nadsför Collectors sparkonto, förmedlar inlåning på den
svenska sparmarknaden samt administrerar konton för
Collectors räkning. Räntan via Avanza uppgår för närva
rande till 0,65 procent.2) Bolagets totala sparkontokapital
har haft en genomsnittlig årstillväxt om 39 procent mellan
2017 till 2019.3) Sparkonton är Collectors främsta
finansieringskälla.

Genomsnittlig
årstillväxt: 39%

29

22
15

2017

2018

2019

Kundöversikt

Collector hade i Sverige per 31 december 2019 cirka
132 000 sparkonton (egna och genom samarbetspart
ners) med ett genomsnittligt sparande hos Bolaget
på cirka 225 000 SEK.5) Av total inlåning per den
31 december 2019 täcktes 90,3 procent av den statliga
insättningsgarantin. Collectors sparkonton marknadsförs
främst genom prisjämförelsesajter på internet, till exem
pel Compricer, samt riktade marknadsföringskampanjer.

1)
2)
3)
4)

Per den 28 februari 2020.
Per den 28 februari 2020.
Sparkontokapitalet motsvarar In- och upplåning från allmänheten i Bolagets balansräkning.
Informationen är hämtad från Bolagets oreviderade bokslutskommuniké för 2019 (perioden januari–december 2019) och Bolagets reviderade årsredo
visning för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2018 med jämförelsesiffror för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2017.
5) Informationen är hämtad från Bolagets oreviderade bokslutskommuniké 2019 och Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2018, med
jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2017.
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Affärsområdet Payments
Betalningslösningar
Produktöversikt

Inom affärsområdet Payments erbjuder Collector betal
ningslösningar för säljande B2B-företag och B2C-företag
primärt i Sverige, Norge och Finland, samt i den mån som
dessa kunder har slutkunder i bland annat Danmark,
Tyskland och Österrike. Lösningarna riktar sig främst till
e-handelsföretag och detaljhandelskedjor med både
konsumenter och företag som slutkunder. De betalsätt
som erbjuds inkluderar kortbetalning, direkt bankbetal
ning, fakturabetalning och delbetalning. För kredittjäns
terna (faktura och delbetalning) tar Collector vid fullbordat
köp direkt över fakturahantering och kreditrisk samt
administrerar ett eventuellt delbetalningsupplägg.
Kunden, dvs. e-handlaren eller detaljhandelskedjan, får
därmed, mot en avgift till Collector, betalt direkt vid köpet
även då konsumenten väljer faktura- eller delbetalning.
Bolaget bedömer att det har en konkurrensfördel i att
betalningslösningar skräddarsys för att lyfta fram kundens
varumärke istället för Collectors och att det tar väl hand
om slutkunden genom längre betalningstider. I tillägg har
Bolaget utvecklat ett erbjudande för e-handel mellan
företag (B2B) vilket är en marknad Bolaget förväntar sig
kommer se en stark tillväxt. Collector erbjuder även
Collector Checkout som genom en och samma integra
tion möjliggör för e-handlare att ta betalt med alla rele
vanta betalsätt (för den svenska, norska respektive finska
marknaden) och analysera den data som tas in vid köpoch betalningstillfället.
Tjänsterna erbjuds i Sverige, Norge och Finland
genom lokala säljorganisationer samt genom partner
nätverk såsom Nets, Paytrail, Checkout Finland Oy m.fl.
Collector förväntar sig att den positiva trenden för

1)
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e-handel och omnikanal, dvs. fysisk butik i kombination
med e-handel, kommer att fortsätta, vilket förväntas
gynna Bolaget. Affärsområdet Payments har historiskt
visat stark volymtillväxt på dess kärnmarknader och
förväntar sig att fortsätta växa med såväl nya som
existerande kunder.
I november 2018 förvärvades Lindorff Payments vilket
gjorde Collector till en av de största aktörerna inom betal
ningslösningar i Finland, enligt Bolaget. Genom förvärvet
stärktes även bolagets position som en av de tre största
aktörerna inom digital B2C-handel på den nordiska mark
naden, enligt Bolagets bedömning.
Kundöversikt

Affärsområdet Payments har en bred
kundbas som består av e-handlare och
detaljhandelskedjor med försäljning i
flertalet nordiska länder. Av den totala
försäljningsvolymen inom affärsområdet
Payments under 2019 utgjorde Sverige
50 procent, Finland 32 procent, Norge 15 procent och
övriga länder cirka 2 procent.1) Under 2018 gjordes en
strategisk förflyttning mot att stötta stora handlares behov
av mer anpassade lösningar vilket har medfört färre men
större affärskontrakt. Under samma period tecknades
avtal med bland annat Apoteket, Stockmann, Linas
matkasse, Posti Group samt Colorama. Under 2019 signe
rades nya avtal med bland annat Branäsgruppen, Giganttii
och R-Kioski. Dessutom fördjupades samarbetet med flera
handlare såsom Byggmax Group och Stadium. Collector
har direktavtal med cirka 850 handlare.

Baserat på Collectors interna redovisningssystem.
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SEGMENTET FÖRETAG
Introduktion
Segmentet Företag omfattar affärsområdena Företag och Colligent.1) Inom affärsområdet Företag inkluderas factoring- och
företagskrediter riktat främst mot små och medelstora företag och finansiering av fastigheter där Bolaget huvudsakligen
fokuserar på storstadsområden i Norden. Till affärsområdet Colligent hör förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Sedan
slutet av 2018 avser Bolaget att inte genomföra nya portföljförvärv av förfallna fordringar och på sikt väntas verksamheten
därför upphöra. Fram till december 2019 erbjöds även uppdragsinkasso i Sverige genom Colligent Inkasso AB.2) Vid
utgången av 2019 utgjorde segmentet Företag 52 procent av Bolagets låneportfölj samt 41 procent av Bolagets intäkter
under 2019. Låneportföljen för segmentet har uppvisat en genomsnittlig årstillväxt om 30 procent mellan 2017 och 2019
medan intäkterna har haft en genomsnittlig årstillväxt om 31 procent under samma period.3)

Översikt segmentet Företag4)
Del av Bolagets totala låneportfölj vid utgången av 2019

29 880
MSEK

52%

Del av Bolagets totala intäkter 2019

2 797
MSEK

41%

1) Affärsområdet Colligent är under namnändring till följd av avyttringen av Colligent Inkasso AB.
2) Colligent Inkasso AB avyttrades i december 2019.
3) Informationen är hämtad från Bolagets oreviderade bokslutskommuniké för 2019 (perioden januari–december 2019) och Bolagets reviderade årsredo
visning för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2018 med jämförelsesiffror för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2017.
4) Informationen är hämtad från Bolagets oreviderade bokslutskommuniké för 2019 (perioden januari–december 2019). Totala intäkter och dess segments
fördelning är i enlighet med Collectors segmentsredovisning vilket medför att totala intäkter enligt angiven graf inte överensstämmer med summa rörel
seintäkter i resultaträkningen efter att Collector från och med delårsrapporten januari–september 2019 ändrat sin uppställningsform för resultat
räkningen. Se not K2 och K17 i bokslutskommunikén för perioden januari–december 2019 för ytterligare information.
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Affärsområdet Företag
Factoring och företagskrediter
Produktöversikt

Factoring och företagskrediter erbjuds i Sverige, Norge
och Finland med en egen säljorganisation för respektive
marknad. Produkten factoring riktar sig till företag som
söker ökad likviditet och vill undgå den administrativa
belastningen med fakturahantering och minska kredit
risken. Collectors factoringtjänst omfattar primärt köp
men även belåning av kundreskontra. Bolaget erbjuder
även företagskrediter som ställs ut till företag med
säkerhet. Collector kan således erbjuda en bredare
produkt jämfört med andra factoringaktörer samtidigt som
en företagskredit genom Collector kan vara ett alternativ
till universalbankernas mer komplexa låneerbjudanden.
Bolaget arbetar löpande med att utveckla produktutbudet
för att möta befintliga och potentiella kunders behov.
Factoringkrediter görs vanligtvis med limiter över cirka
5 MSEK. Företagskrediter görs vanligtvis på belopp
mellan 10 till 500 MSEK med löptider från cirka ett till
tre år. Genomsnittlig nuvarande duration uppgår för
närvarande till cirka 18 månader.
Kundöversikt

Collector har cirka 200 företagskrediter utestående och
cirka 440 direkta factoringkunder. Factoringkunderna har
i sin tur cirka 122 000 slutkunder som utgörs av både
företag och privatpersoner, varav merparten återfinns
i Sverige. Bolagets företagskreditkunder återfinns
framförallt inom industrierna detaljhandel, finans/
investmentbolag, tillverkning och IT. Inom factoring och
företagskrediter utgjorde vid utgången av 2019 de fem
största kunderna cirka 34 procent av låneportföljen för
factoring och företagskrediter.

men kan även ske situationsvis. Bolaget gör en allmän
bedömning av direktkundens kreditvärdighet som följs av
en kreditbedömning av reskontran. Bolaget köper endast
fakturor med ett ratingbetyg med minst ”A” utan regress.
För fakturor med ratingbetyg ”B” kan Bolaget köpa med
regress, dvs. att kreditrisken kvarstår hos kunden, medan
övriga fakturor administreras för kundens räkning. Vid
köp av fakturor tar Bolaget över kreditrisken, primärt köp
utan regress, medan de f akturor som endast övervakas
inte innebär någon k
 reditrisk för Collector. För de fakturor
som finansieras tar Bolaget ut en procentuell avgift av
fakturans n
 ominella belopp, medan övriga fakturor admi
nistreras mot en avgift för fakturahantering och adminis
tration. C
 ollector köper eller administrerar primärt hela
reskontror. Collector t illhandahåller även belåning där
kunden ges möjlighet att belåna en reskontra för att möta
ett tillfälligt likviditetsbehov. Bolaget belånar endast
reskontror med kreditbetyg ”B” eller högre. Härutöver
erbjuder Collector företagskrediter, antingen separat eller
som komplement till en factoringtjänst. Collectors före
tagskrediter används primärt som ett substitut till ett bank
lån om processen för ett banklån tar för lång tid eller inte
är möjlig.
Factoring- och företagskreditsprocessen

Översikt av factoring- och företagskreditprocess

Factoringprocessen inleds vanligen med att Bolaget får
en förfrågan om köp av reskontra, dvs. fakturor och ford
ringar, från kund. Detta sker ofta genom löpande avtal,
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Ansökan om köp av fakturor
och fordringar från kund

Steg 1

Steg 2

Riskbedömning för beslut om att
göra affär med kunden

Riskbedömning
av kund

Steg 3
Riskbedömning
av slutkund

Steg 4

Steg 5
Potentiell
kreditlösning

≥ A rating
Procentuell
avgift av
nominellt belopp

< A rating
Avgifter för
faktura och
administration

Tillgångar köps från kund
Kreditrisk

Tillgångar administreras åt kund
Ingen kreditrisk

Potentiell kredit till kund i kombination med
factoringtjänster t.ex. bryggfinansiering, projektfinansiering

Potentiell fristående kreditlösning

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Fastighetskrediter

Collector bedömer att det, på grund av universal
bankernas lägre belåningsgrad, finns fortsatt stor efterfrå
gan på den typ av fastighetskrediter som Bolaget erbju
der. Således ser Bolaget betydande tillväxtpotential i det
befintliga erbjudandet genom att utnyttja existerande
nätverk.

Produktöversikt

Sedan 2013 erbjuder Collector fastighetskrediter som
utgjorde 23 procent av Bolagets låneportfölj vid
utgången av 2019.1) Fastighetskrediter erbjuds framförallt i
Sverige, Finland och Danmark. Fastighetskrediter görs
vanligtvis på belopp mellan 25 till 400 MSEK med en
snittkredit om cirka 65 MSEK. Vidare erbjuds fastighets
krediter med löptider från cirka sex månader till fem år
och den genomsnittliga nuvarande durationen uppgår för
närvarande till cirka 23 månader. Bolaget fokuserar på
fastigheter i större nordiska städer. Bolaget erbjuder
både juniora och seniora fastighetskrediter. Juniora
krediter är efterställda den traditionella bankfinansie
ringen vilket ger kunden en möjlighet att utöka
belåningsgraden av den underliggande tillgången,
som universalbankernas belåningsgrader vanligtvis
tillåter. Collectors juniora fastighetskrediter utgör således
ett komplement till universalbankernas låneprodukter
och omfattar såväl förvärvs- som projektfinansiering.

Kundöversikt

Collectors fastighetskrediter riktar sig till
professionella aktörer med finansiell
styrka, såsom kommersiella fastighetsä
gare med flerårig erfarenhet. Bostadsut
vecklares andel av Bolagets totala låne
portfölj har minskat över tid och utgjorde vid utgången av
2019 mindre än 1,0 procent av Bolagets totala låneportfölj.
Vid samma tidpunkt utgjorde B
 olagets fem största lånta
gare inom fastighetskrediter 24 procent av Bolagets
fastighetsportfölj.2)

Kreditprocess för fastighetskrediter

2

1

4

3

Strategi
Fokus på medelstora
fastighetsbolag och
ägarledda bolag samt
större fastighetsfonder

Lånemöjligheter

Analys

• Kontakt med
potentiella låntagare
initieras

• 2–4 veckor av
process beroende
på kreditens storlek
• Utvärdering
• Beslut om
fortsättning

Affärsområdet Colligent3)
Förvärvade förfallna fordringar
Collector hanterar portföljer av förfallna fordringar i
Sverige, Finland och Norge med en landsfördelning på
78, 17 respektive 5 procent baserat på fordringarnas
totala värde per utgången av 2019 vilket uppgick till
1 110 MSEK.4) Bolaget har huvudsakligen förvärvat
portföljer som består av större fordringar från framförallt
andra banker, men även från andra utvalda sektorer. Bola
get avser sedan slutet av 2018 att inte genomföra nya
förvärv utan hanterar endast befintliga portföljer av
förfallna fordringar. Detta medför, i takt med att indrivning
sker på de befintliga portföljerna, att verksamheten på
sikt kommer att upphöra.
1)
2)
3)
4)

Kreditbeslut

• ≤ 50 MSEK:
Kreditkommitté
• > 50 MSEK:
Styrelse
(Kreditutskottet)

Uppföljning

• Dokumentation
• Utbetalning
• Uppföljning

Uppdragsinkasso
Collector erbjöd fram till december
2019 uppdragsinkasso, dvs. inkasso
hantering för kunds räkning, under
varumärket Colligent i Sverige till
främst medelstora och stora bolag
som söker outsourcing av inkassohanteringen av förfallna
fakturor, samt önskar behålla en neutral relation till sina
slutkunder i händelse av inkassoärenden.

Informationen är hämtad från Bolagets oreviderade bokslutskommuniké för 2019 (perioden januari–december 2019).
Informationen är hämtad från Bolagets oreviderade bokslutskommuniké för 2019 (perioden januari–december 2019).
Under namnändring till följd av avyttringen av Colligent Inkasso AB.
Informationen är hämtad från Bolagets oreviderade bokslutskommuniké för 2019 (perioden januari–december 2019).
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ÖVRIG VERKSAMHETSBESKRIVNING
IT

Riskkontroll och compliance

IT-verksamhetens primära syfte är att supportera
kärnverksamheten och Collector har idag en modern
IT-plattform där bland annat Microsoft dot net och Cloud
Computing används vilket möjliggör för Bolaget att
snabbt agera på möjligheter i marknaden samt anpassa
befintliga produkter. Till denna snabbhet bidrar också att
Collector utvecklar huvuddelen av alla affärsnära
IT-funktioner internt i IT-team placerade fysiskt nära övriga
affärsfunktioner. Collector outsourcar till viss del standar
diserade tjänster, bland annat IT drift med hjälp av Cloud
Computing. Collector har som ambition att effektivisera
processer med hjälp av IT och därigenom uppnå
kostnadsbesparingar.
Vid utgången av 2019 hade Bolaget cirka 60 anställda
(FTEs) inom IT och IT-investeringarna uppgick till 77 MSEK
under 2019.1) I januari 2020 offentliggjorde Collector en
nedskrivning av aktiverade IT-investeringar om 150 MSEK.
Nedskrivningen gjordes bland annat mot bakgrund av
renodlingen av bolagets verksamhet och ett minskat
fokus på fintech, och medför att avskrivningar av immate
riella anläggningstillgångar förväntas minska under de
kommande åren. En ändrad aktiveringsnivå av IT-investe
ringar framåt förväntas öka de rapporterade IT-kostna
derna i resultaträkningen med motsvarande belopp som
de minskade avskrivningarna under 2020. IT är en fort
satt viktig del av verksamheten men Collector kommer
framåt ha mindre fokus på fintech.

Riskkontroll och compliance är två av Collectors
oberoende och obligatoriska kontrollfunktioner.2) Med
oberoende menas att funktionerna ska vara oberoende
i förhållande till verksamheten och ej delta i verksam
hetens affärsbeslut (se ”Risk- och kapitalhantering”
i avsnittet ”Presentation av finansiell och annan
information”).

Kreditgivning
Kreditavdelningen har en central roll i Collectors verk
samhet och ansvarar för att den risknivå som har beslu
tats av styrelsen efterlevs. Ansvarsfull kreditgivning är
således en viktig aspekt för ett långsiktigt värdeska
pande. Collector har en restriktiv hållning och beviljar
endast privatlån till personer som bedöms kunna betala
tillbaka sina lån. För att kunna göra tillförlitliga kredit
bedömningar har bolaget utvecklat en avancerad digital
scoringmodell som baseras på en stor mängd data
punkter. Modellen utvecklas löpande i syfte att förbättra
urvalskriterierna och förbättra kvaliteten i kreditstocken.
Kreditgivningen inom segmentet Företag skiljer sig från
Privat då en mer grundlig analys görs av varje enskilt
engagemang. Analysen inriktar sig bland annat på
låntagarens återbetalningsförmåga, kreditens struktur
och värdet av säkerheter.

Riskkontrollfunktionen
Riskkontrollfunktionens huvudsakliga ansvar består av att
kontrollera att samtliga större risker som Collector expo
neras för, eller kan komma att exponeras för, identifieras
och hanteras av berörda affärsenheter eller funktioner.
Funktionen för riskkontroll ska i första hand fokusera på
arbete inom de primära riskkategorierna som har identi
fierats av Bolaget och dess styrelse. Dessa består av
kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker, likviditetsoch finansieringsrisker samt övriga risker.
Compliancefunktionen
Compliancefunktionen är ett stöd för hela Bolaget och
har till uppgift att kontrollera att verksamheten drivs i
enlighet med gällande lagar, förordningar och interna
regler. Funktionens ansvarsområde omfattar bland annat
tillsyns- och tillståndsfrågor, kraven förknippade med
uppförande mot kunder samt på marknaden. Utifrån ett
riskbaserat förhållningssätt ska Compliance arbeta
proaktivt och vara rådgivande i syfte att kontrollera
och minimera de regulatoriska risker som finns i
verksamheten. Funktionen lämnar rekommendationer
till verksamheten för hur risken kan hanteras, samt
kontrollerar att risken följs upp och hanteras inom den
berörda affärsenheten. En del av Compliancefunktionen
är centralt ansvarig för AML (Anti Money Laundering).
AML är en obligatorisk funktion som är oberoende
gentemot affärsverksamheten med uppgift att kontrollera
att verksamheten har effektiva åtgärder för att motverka
penningtvätt och finansiering av terrorism. Eventuella
misstankar utreds av funktionen som även rapporterar
misstänkta kundförhållanden och transaktioner till Finans
polisen. Compliance är även till en del kontaktyta mot
Finansinspektionen och tillsynsmyndigheter vad gäller
tillsyn, förfrågningar, statistik samt undersökningar.

1) Baserat på Collectors interna redovisningssystem.
2) Den tredje oberoende och obligatoriska kontrollfunktionen är internrevisionen.
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Varumärke och marknadsföring
Collector strävar efter att ha ett starkt varumärke som
associeras med kvalitet, professionalism och etik. Bolaget
är månt om att ha en hög kundtillfredsställelse och att
välja bort affärer som inte faller inom Collectors etiska
ramar.
Utöver varumärkesarbetet bedriver Collector ett riktat
marknadsföringsarbete inom både segmentet Privat och
segmentet Företag. Marknadsföringen inom segmentet
Privat bedrivs både genom egna kanaler och partners
och kompletteras med sökoptimering. Bolaget har som
ambition att öka försäljningen av privatlån genom egna
kanaler vilket ställer krav på att de digitala och mobila
kanalerna är användarvänliga. Marknadsföringsarbetet
inom segmentet Företag sker genom egna kanaler och
partners, direktkontakt med potentiella nya kunder och
kompletteras med sökoptimering.
Hållbarhet, etik och samhällsansvar
Hållbarhet, etik och samhällsansvar är centrala pelare i
Collectors verksamhet. För Collector handlar hållbarhet
till stor del om lönsamhet och tillväxt. Genom att utveckla
och driva ett lönsamt företag tar Collector ansvar för en
långsiktigt hållbar utveckling tillsammans med medarbe
tare, kunder, leverantörer och investerare. Affärsetik är
grunden för Collectors verksamhet och en naturlig del av
det vardagliga arbetet. Eftersom etik är ett av Collectors
kärnvärden och Bolaget verkar i en bransch med betal
ningar och krediter har Bolaget inrättat ett etiskt råd
bemannat av egna tjänstemän. Nya produkter och nya
kunder prövas vid behov i detta råd. Bolaget medverkar
inte till finansieringsverksamhet som anses skadlig för
individer, samhälle och miljö. Policies går i linje med de
internationella principerna enligt FN Global Compact,
Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonven
tioner och Wien-deklarationen. Collector driver en
reglerad verksamhet som står under Finansinspektionens
tillsyn och löpande kontroll.
Bolaget rekryterar många unga medarbetare, ofta
direkt från högskolor, och strävar aktivt efter mångfald i
bakgrund, kultur och etnicitet. Bolaget har anställt medar
betare med språkkunskaper som återfinns i stora invand
rargrupper, vilket innebär att Collectors kundtjänst för
närvarande talar 12 olika språk och således även kan till
mötesgå kundernas behov. Denna inriktning är en del av
Collectors CSR-arbete som bland annat också manifeste
ras i aktiva samarbeten med och stödjande av organisa
tionerna Mitt Liv och Hand in Hand.

Vidare annonserade Collector i mitten av 2019 att
Bolaget kommer att låna ut en miljard SEK till svenska
små och medelstora företag med EU-stöd. Projektet
stöds av en EU-budget under Investeringsplanen för
Europa (Junckerplanen) och COSME:s lånegaranti
program, vilket innebär att Collector har en lånegaranti
om 50 procent på portföljen.
Filantropisk verksamhet är en viktig del av Collectors
hållbarhetsarbete. Collector är sedan 2012 partner och
donator till Hand in Hand, en biståndsorganisation som
genom att skapa arbetstillfällen i utvecklingsländer, främst
Indien, bidrar till att minska fattigdom. Konceptet, att
skapa förutsättningar för egen försörjning med hjälp av
mikrolån till kvinnor som vill starta egna bolag, istället för
att skapa biståndsberoende, rimmar väl med Collectors
värderingar. I december 2019 offentliggjorde Bolaget
ytterligare en investering till organisationen som kommer
att gå till en långsiktig satsning på ett byprojekt i Kenya.
Collector är även partner till organisationen Mitt Liv
sedan dess start för 11 år sedan. Mitt Liv är en svensk
organisation som arbetar för att integrera utlandsfödda
unga kvinnor och numera också unga män i samhälle och
arbetsliv, genom att erbjuda ett utbildningsår och en
mentor, med inriktning på arbetsliv och samhällsstruktur.
Genom mentorskap får Collectors medarbetare utveckla
ledaregenskaper och får en djupare insikt i integrations
frågor. Mitt Liv har också varit en rekryteringskanal som
har gett flera adepter fast anställning på Collector, och
berikat Bolagets företagskultur med mycket gott utfall.
Organisation och medarbetare
Collector har verksamhet i huvudsakligen Sverige, Norge
och Finland. Bolagets organisation är uppdelad per
affärsområde. Därtill finns enskilda landschefer i Norge
och Finland. Centrala stabsfunktioner såsom finans,
kredit, juridik och HR rapporterar direkt till verkställande
direktören. Per den 31 december 2019 hade Collector
cirka 328 anställda (FTEs).
Översikt antal anställda inom Collector (under 2019)
Medelantalet
heltidsanställda1)

Sverige

Finland

Norge

Totalt

301

40

30

371

1) Baserat på Collectors interna redovisningssystem.
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PRESENTATION AV
FINANSIELL OCH ANNAN
INFORMATION
Detta prospekt innehåller viss finansiell information för
räkenskapsåret 2018 samt för perioden januari – december 2019. Collectors finansiella rapporter för räkenskapsåret 2018 och för perioden januari – december 2019
införlivas i detta prospekt genom hänvisning (se ”Inför
livande genom hänvisning m.m.” i avsnittet ”Legala frågor
och kompletterande information”).
Redovisningsprinciper samt förändring i uppställning
av resultaträkning, balansräkning och kassaflöde
Den finansiella informationen som framgår nedan har
hämtats från Collectors bokslutskommuniké för 2019
(perioden januari – december 2019) upprättad i enlighet
med IAS 34 med beaktande av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag (FFFS 2008:25 7 kap 2–3 §§ och
8 kap), lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (7 kap 7–8 §§ ÅRKL), samt de krav som
finns i Rådet för finansiell rapporterings rekommendation
RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.
För moderbolaget tillämpas ÅRL med tillägg för RFR 2
Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten har ej
varit föremål för revisors granskning.
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Uppställningen av koncernens resultaträkning,
balansräkning och kassaflödesanalys har ändrats under
det tredje kvartalet 2019 varvid jämförelsetalen för 2018
har omräknats. Den nya uppställningen följer branschpraxis för svenska börsnoterade banker och är i enlighet
med lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag och Finansinspektionens föreskrifter
(FFFS 2008:25). Förändringen innebär att uppställningen
av Collectors resultaträkning, balansräkning och kassaflöde anpassas till branschpraxis för börsnoterade banker
i Sverige och bedöms ge koncernens intressenter en mer
användbar information avseende koncernens resultat och
finansiella ställning. Nedan presenteras resultaträkningen,
balansräkningen och kassaflödesanalysen för 2018 enligt
ny uppställning. Följande information bör läsas tillsammans med bolagets finansiella rapporter, inklusive noter,
som finns införllvade i prospektet genom hänvisning.
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COLLECTORKONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
MSEK
Ränteintäkter1)
Räntekostnader
Räntenetto
Provisionsintäkter
Provisionskostnader
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella transaktioner
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Allmänna administrationskostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Resultat före kreditförluster
Kreditförluster, netto
Rörelseresultat
Skatt
Periodens resultat
Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i Collector AB
Resultat per aktie, SEK
före utspädning
efter utspädning

2019
Januari–december
(oreviderat)
2 459
–357
2 102
94
–347
–253
–7
419
2 260
–458
–283
–353
–1 094
1 166
–1 218
–52
44
–8
–8

2018
Januari–december
(oreviderat, se ovan)
2 028
–198
1 830
55
–244
–189
–3
245
1 883
–440
–83
–340
–862
1 021
–300
721
–155
566
566

–0,08
–0,08

5,51
5,51

1) Utgörs i huvudsak av ränteintäkter som är beräknade enligt effektivräntemetoden
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COLLECTORKONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
MSEK
TILLGÅNGAR
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Aktier och andelar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella tillgångar
Derivat
Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
Emitterade värdepapper
Derivat
Uppskjutna skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Efterställda skulder
Summa skulder
Minoritetskapital
Eget kapital hänförligt till aktieägarna i Collector AB
Summa eget kapital
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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2019
31 dec
(oreviderat)

2018
31 dec
(oreviderat, se ovan)

–
44
5 265
29 880
1 275
302
138
194
78
150
110
37 436

–
11
1 928
26 104
938
231
354
18
138
8
88
29 818

82
29 454
2 599
–
102
422
316
994
33 969
–
3 467
3 467
37 436

–
22 391
2 799
–
143
336
175
499
26 343
–
3 475
3 475
29 818

PRESENTATION AV FINANSIELL OCH ANNAN INFORMATION

COLLECTORKONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
MSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet i den löpande verksamheten
Betalda skatter
Ökning/minskning av utlåning till allmänheten
Ökning/minskning av innehav av värdepapper
Ökning/minskning av inlåning och upplåning från allmänheten
Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut
Ökning/minskning av övriga fordringar
Ökning/minskning av övriga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2019
Januari–december
(oreviderat)

2018
Januari–december
(oreviderat, se ovan)

–52
1 002
–170
–3 776
–381
7 063
82
–618
167
3 317

721
–104
–139
–6 597
–122
7 077
–
177
59
1 072

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar

–77
0
–
–603
186

–128
–13
–
–314
85

Avyttring av dotterbolag
Förvärv av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

208
–
–286

–235
–605

Finansieringsverksamheten
Emission av räntebärande värdepapper
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

295
295

–81
–81

Periodens kassaflöde

3 326

386

Likvida medel vid periodens början
Periodens kassaflöde
Valutakursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

1 928
3 326
11
5 265

1 533
386
9
1 928
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ALTERNATIVA NYCKELTAL OCH NYCKELTAL DEFINIERADE I KAPITALTÄCKNINGSREGELVERKET
Collectors finansiella rapporter för räkenskapsåret 2018 och för perioden januari – december 2019 som införlivas i detta
prospekt genom hänvisning, innehåller vissa nyckeltal som inte definieras enligt IFRS (alternativa nyckeltal). Collectors
uppfattning är att dessa nyckeltal i stor utsträckning används av vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra
intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. Collectors alternativa nyckeltal är inte
nödvändigtvis jämförbara med liknande mått som presenteras av andra företag och har vissa begränsningar som analysverktyg. De bör därför inte betraktas separat från, eller som ett substitut för, koncernens finansiella information som har
upprättats enligt IFRS. Samtliga alternativa nyckeltal har hämtats från Collectors finansiella rapporter som införlivats
genom hänvisning såvida inget annat anges.
COLLECTORKONCERNENS ALTERNATIVA NYCKELTAL, MSEK
Resultat per aktie före utspädning, SEK
Resultat per aktie efter utspädning, SEK
Räntenettomarginal (NIM)
Kreditförluster, netto
K/I-tal
Avkastning på eget kapital (RoE)
Kärnprimärkapitalrelation1)
Primärkapitalrelation1)
Total kapitalrelation1)
Medelantal heltidsanställda

Januari–december 2019
–0,08
–0,08
7,5 %
4,4 %
48,4 %
Neg.
10,3 %
11,8 %
13,3 %
371

1) Avser den konsoliderade situationen. Nyckeltalen är definierade enligt kapitaltäckningsregelverket.
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5,51
5,51
8,0 %
1,3 %
45,8 %
17,3 %
11,9 %
11,9 %
13,7 %
390
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Definitioner av (alternativa) nyckeltal
Nyckeltal

Definition

Förklaring

Avkastning på
eget kapital (RoE)

Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt
eget kapital för perioden.

Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en
bättre förståelse för Koncernens förmåga att
förränta det kapital som dess ägare ställt till
Bolagets förfogande.

K/I-tal

Rörelsekostnader för perioden i förhållande till
rörelseintäkter för perioden.

Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en
möjlighet att bedöma Koncernens effektivitet sett
till förmågan att öka eller bibehålla intäkter till lägre
kostnader, dels i syfte att jämföra Bolagets utveckling över tid och dels vid jämförelse med övriga
aktörer på marknaden.

Kreditförluster, netto

Kreditförluster, netto för perioden i förhållande till
genomsnittlig utlåning till allmänheten för perioden.

Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en
bättre förståelse för Koncernens kreditförluster och
risktagande över tid, vilket är ett relevant mått såväl
för Bolaget som vid jämförelse med övriga aktörer
på marknaden.

Kärnprimär
kapitalrelation

Kärnprimärkapital i förhållande till totalt riskvägt
exponeringsbelopp. Avser den konsoliderade
situationen.

Nyckeltal i enlighet med kapitaltäckningsregel
verket.

Medelantal
heltidsanställda

Inkluderar visstidsanställda, men ej föräldraledig
eller tjänstledig personal.

Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en
bättre förståelse för organisationens storlek och
den verksamhet som bedrivs för att generera
Bolagets intäkter och kostnader.

Primärkapitalrelation

Primärkapital i förhållande till totalt riskvägt
exponeringsbelopp. Avser den konsoliderade
situationen.

Nyckeltal i enlighet med kapitaltäckningsregel
verket.

Resultat per aktie före
utspädning

Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt
antal utestående aktier före utspädning för
perioden.

Resultat per aktie efter
utspädning

Periodens resultat ( justerat för konvertibelränta)
delat med genomsnittligt antal aktier efter
utspädning för perioden.

Räntenettomarginal
(NIM)

Räntenetto för perioden i förhållande till genomsnittlig utlåning till allmänheten för perioden.

Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en
bättre förståelse för lönsamhetsnivån för det räntenetto Koncernens utestående lånebok genererar.

Total kapitalrelation

Kapitalbas i förhållande till totalt riskvägt exponeringsbelopp. Avser den konsoliderade situationen.

Nyckeltal i enlighet med kapitaltäckningsregel
verket.

Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en
bättre förståelse för den absoluta avkastningen till
aktieägarna.
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BRANSCH- OCH MARKNADSINFORMATION
Prospektet innehåller viss marknads- och bransch
information som kommer från tredje part. Informationen
har återgivits korrekt och såvitt Collector känner till och
kan utröna av information som har offentliggjorts av
dessa tredje parter har inga sakförhållanden utelämnats
som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller
vilseledande.
Den marknadsinformation som ingår i avsnittet
”Verksamhetsbeskrivning” baseras på följande källor.
●● SCB, ”Finansmarknadsstatistik, december 2019”

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik
och annan statlig statistik i Sverige. Från ”Finansmarknadsstatistik, december 2019”, som publicerades i
januari 2020, hämtas information om segmentet Privats
marknadstillväxt.
●● Svenska Bankföreningen, ”Bank- och finansstatistik

2018”
Svenska Bankföreningen är en branschorganisation
vars medlemmar är banker samt finansbolag och
bostadsinstitut (hypoteksbolag) som ingår i bank
koncernerna. Från ”Bank- och finansstatistik 2018”,
som publicerades i oktober 2019, hämtas information
om segmentet Företags marknadstillväxt.
●● PostNord, ”E-barometern Årsrapport 2018”

PostNord är en leverantör av kommunikations- och
logistiklösningar inom Norden. Från ”E-barometern
Årsrapport 2018”, som publicerades i februari 2019,
hämtas information om den svenska e-handelns
marknadstillväxt.
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KAPITALSTRUKTUR
OCH ANNAN FINANSIELL
INFORMATION
Eget kapital och skulder

Nettoskuldsättning

Nedan redovisas Collectors kapitalisering per den
31 december 2019.

Nedan redovisas Collectors nettoskuldsättning per den
31 december 2019. Tabellen omfattar både räntebärande
och icke räntebärande skulder.

MSEK
Summa långfristiga skulder
Mot garanti eller borgen
Mot säkerhet
Utan garanti/borgen eller säkerhet
Summa kortfristiga skulder
Mot garanti eller borgen
Mot säkerhet
Utan garanti/borgen eller säkerhet
Summa kort- och långfristiga skulder
Summa eget kapital
Aktiekapital (102 690 502 aktier)
Reserver
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserad vinst, inkl. årets resultat

MSEK
31 december 2019
(A) Kassa
–
5 265
(B) Likvida medel1)
(C) Lätt realiserbara värdepapper
1 321
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)
6 586
(E) Kortfristiga fordringar
16 313
(F) Kortfristiga banklån
–
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder
–
(H) Andra kortfristiga skulder
29 375
(I) Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)
29 375
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)
6 476
(K) Långfristiga banklån
–
(L) Emitterade obligationer
1 794
(M) Andra långfristiga lån
2 039
(N) Långfristiga skulder (K)+(L)+(M)
3 833
(O) Nettoskuldsättning (J)+(N)
10 309

31 december 2019
3 833
–
–
3 833
29 375
–
–
29 375
33 208
3 467
10
–3
1 313
2 147

Inom segmentet Företag sker Collectors utlåning typiskt
sett mot garanti, borgen eller säkerheter.

1) Utgörs av tillgodohavanden på bank

I samband med företrädesemissionen kommer Collectors
nettoskuldsättning att minska till följd av den erhållna
emissionslikviden. För mer information om kapitaltäckning, se avsnittet ”Kapitalhantering” under ”Risk- och
kapitalhantering”.
Per den 31 december 2019 uppskattas att Collectors
indirekta skulder uppgick till cirka 800 MSEK. De indirekta skulderna består av ställda säkerheter i enlighet
med avtalsrättsliga åtaganden som förekommer som ett
led i Collectors normala affärsverksamhet. Per den 31
december 2019 hade Collector inga eventualförpliktelser.
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Kreditavtal och övrig upplåning
Collector finansieras till största delen genom inlåning från
allmänheten som per den 31 december 2019 utgjorde
79 procent av balansomslutningen, vilken vid periodens
slut 2019 uppgick till 37 436 MSEK. Den största delen av
inlåningen är i Sverige men inlåning erbjuds även i
Finland. Övrig finansiering sker huvudsakligen genom
certifikat och MTN-program.
MTN-program m.m.

Collector Bank AB upprättade under 2017 ett MTNprogram med en ram om 5 miljarder SEK, under vilket tre
obligationslån har emitterats. Den 13 mars 2017 emitterades ett icke efterställt och icke säkerställt obligationslån
om 800 MSEK med återbetalningsdag den 17 mars 2020.
Den 15 juni 2017 emitterades efterställda Tier 2-obligationer om 500 MSEK med löptid på 10 år med första möjliga
inlösen 2022 och en rörlig ränta om 3 månader STIBOR +
4,50 procent. Den 22 mars 2019 emitterades primärkapitaltillskott om 500 MSEK med evig löptid, första möjliga
inlösen efter fem år, en temporär nedskrivningsstruktur
och en rörlig ränta om 3 månader STIBOR + 8,00 procent.
Den utestående obligationsvolymen var 1 800 MSEK per
den 31 december 2019.
Certifikat

Utgivna certifikat uppgick vid utgången av 2019 till
1 798 MSEK.
Kreditavtal

För att kompensera för eventuell vikande inlåning från
allmänheten eller andra oförutsedda händelser har avtal
ingåtts med Nordea Bank AB (publ) och DNB Bank ASA
avseende tillhandahållande av kreditfaciliteter m.m.
Nordea Bank AB (publ) har lämnat en cash pool-facilitet
om totalt 400 MSEK till Collector Bank AB och DNB Bank
ASA har lämnat en kreditfacilitet om 400 MSEK till förmån
för Collector Bank AB. Båda dessa kreditfaciliteter är
outnyttjade.

Uttalande angående rörelsekapital
Det är Collectors uppfattning att det befintliga rörelse
kapitalet (dvs. exklusive emissionslikviden) är tillräckligt
för de aktuella behoven under den kommande tolv
månadersperioden. Med rörelsekapital avses i detta
sammanhang Collectors förmåga att få tillgång till likvida
medel för att fullgöra sina förpliktelser i den takt de
förfaller till betalning.

Investeringar samt förvärv och avyttringar
Förvärv av Lowells betallösningsverksamhet
Lindorff Payments
Den 15 november 2018 offentliggjorde Collector att
Collector Bank AB hade ingått ett avtal om att förvärva
Lo-wells betallösningsverksamhet Lindorff Payments i
syfte att stärka Collectors position i Finland. Transaktio-
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nen genomfördes slutligen i december 2018 och gjorde
Collector till en av de större aktörerna inom betalningslösningar i Finland, enligt Bolagets bedömning. Som en
följd av transaktionen fördubblades den hanterade transaktionsvolymen i Finland.
Avyttring av dotterbolaget Colligent
Den 8 oktober 2019 offentliggjorde Collector att Bolaget
hade ingått avtal om att avyttra sina aktier i Colligent
Inkasso AB (”Colligent”), som bedriver Collectors svenska
uppdragsinkassoverksamhet, till Ropo Capital/Adelis
Equity Partners för en kontant köpeskilling om 240 MSEK
på skuldfri basis. Transaktionen genomfördes slutligen
under december 2019.
Som offentliggjordes av Collector den 21 januari 2020
avser Collector även att, i linje med Collectors renodling
och ökade fokus på kärnverksamheten, avyttra Collector
Ventures, som är Collectors investeringsverksamhet med
fokus på fintech.

Risk- och kapitalhantering
Riskhantering
Collector har utformat en verksamhetsstruktur som säkerställer en god riskhantering. Förmågan att bedöma,
hantera och prissätta risk är central för Collectors verksamhet. Collector har en övergripande riskpolicy som är
styrelsens och företagsledningens grundläggande instrument för verksamhetsstyrning och god intern kontroll. Det
finns oberoende kontrollfunktioner som löpande granskar, utvärderar och avlämnar löpande rapporter till verkställande direktören och styrelsen avseende företagsgruppens risker och regelefterlevnad. Det finns såväl en
funktion för riskkontroll som en compliancefunktion.
Därutöver anlitas även Deloitte för att ombesörja intern
revision avseende Collector Bank AB och utgöra
Collector Bank AB:s oberoende granskningsfunktion.
För att uppnå en tillfredsställande riskhantering med
en väl fungerande riskkontroll och regelefterlevnad baseras normalt den interna kontrollen på en struktur med tre
så kallade försvarslinjer. Syftet med en sådan organisation är att tydliggöra roller och ansvarsfördelningen
avseende hantering av risker och regelefterlevnad.
Modellen skiljer mellan funktioner som äger och hanterar
risk och regelefterlevnad (första försvarslinjen), kontrollerar och övervakar desamma (andra försvarslinjen) samt
funktioner som står för oberoende granskning och tillsyn
(tredje försvarslinjen).
Huvudansvaret för den interna kontrollen ligger inom
respektive affärsområde och det är där riskhanteringen
beslutas och genomförs. En andra försvarslinje som följer
upp och kontrollerar verksamhetens risker utgörs företrädesvis av företagets funktioner för riskkontroll och compliance samt till viss del även företagets kreditavdelning.
Internrevisorerna utgör den så kallade tredje försvars
linjen som säkerställer att det finns en väl fungerande
riskhantering och riskkontroll i organisationen.
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Funktionsansvariga i första försvarslinjen ansvarar för
daglig riskhantering och regelefterlevnad samt för att
vidta lämpliga åtgärder vid oönskad riskexponering eller
bristande regelefterlevnad inom respektive verksamhetsområde. Kontrollfunktionerna i andra försvarslinjen ansvarar för att granska riskhantering och regelefterlevnad i
första försvarslinjen men ska även fungera som ett stöd
till densamma, exempelvis genom att lämna rekommendationer och åtgärdsförslag. Internrevision som utgör
den tredje försvarslinjen utgör styrelsens oberoende,
säkrande och rådgivande resurs som granskar och
utvärdera den interna styrningen och kontrollen inom
Collector Bank AB. Funktionen ska sträva efter att bidra
till verksamhetens utveckling genom att lämna rekommendationer för att förbättra effektiviteten i riskhantering,
styrning och kontroll. Det är verkställande direktören och
styrelsen som har det övergripande ansvaret för verksamheten i Collector och de fastställer därför interna
regler avseende styrning och kontroll av organisationen
som är anpassade till den verksamhet som bedrivs.
Styrelsen fattar även beslut om den övergripande
riskstrategin och riskaptiten.
Kapitalhantering
Målet avseende Collectors kapitalhantering är att trygga
förmågan att fortsätta Collector Bank AB:s verksamhet
och fullgöra dess åtaganden, så att verksamheten kan
fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och till
nytta för andra intressenter samt att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet
nere.
Kapitalstyrning

Styrelsen tar fram övergripande flerårsplaner genom
årliga strategigenomgångar där Collectors vision och mål
enligt affärsplanen diskuteras och fastslås. Dessa planer
innefattar en plan för hur en optimal kapitalstruktur
uppnås.
Kapitalutvärdering

Kapitalrisken i koncernen kopplas till de behov och krav
som ägare, finansiärer och myndigheter ställer på Bolaget. Kapitaltäckningsgrad och soliditet är två viktiga
nyckeltal för att bedöma kapitalrisken i koncernen. Den
interna kapitalutvärderingen är en viktig process för att
utvärdera Collectors samlade kapitalbehov utifrån de
risker som verksamheten är exponerad mot. Syftet är att
utvärdera huruvida kapitalbasen är tillräcklig till belopp
och sammansättning för att säkerställa den långsiktiga
utvecklingen. Den interna kapitalutvärderingen utarbetas
i samarbete mellan funktionen för riskkontroll, styrelse
och företagsledning och involverar även andra relevanta
funktioner. Den interna kapitalutvärderingen uppdateras
minst en gång per år, eller vid behov samt fastställs av
Collectors styrelse.

Kapitalkrav och kapitaltäckning
Collector är moderholdingbolag i en konsoliderad situation där dotterbolagen Collector Bank AB (inkl. filialer i
Norge och Finland), Collector Payments AB, Collector
Payments Finland Oy, Collector Ventures 1 Kommandit
bolag och Colligent Norge AS ingår. Samtliga bolag är
fullständigt konsoliderade. Colligent AG och Colligent
Suomi Oy är helägda dotterbolag till Collector men är inte
inkluderade i den konsoliderade situationen.
1. Tillämpade regelverk

Beräkningen av kapitalkravet är utförd i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde
pappersföretag. Beräkningen av buffertkrav är utförd i
enlighet med Lag (2014:966) om kapitalbuffertar, förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar
samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om
tillsynskrav och kapitalbuffertar. Vid beräkningen enligt
pelare 2 tillämpas också 6 kap 2 § lag (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse.
Det lagstadgade minimikapitalkraven innebär att den
totala kapitalbasen måste uppgå till minst 8 procent av
det riskvägda exponeringsbeloppet för kreditrisk, marknadsrisk, operativ risk och kreditvärdighetsjusteringsrisk
(CVA), de så kallade pelare 1-riskerna. Där tillkommer
ytterligare kapitalkrav för kapitalkonserveringsbuffert om
2,5 procent av det totala riskvägda exponeringsbeloppet.
Från och med september 2015 krävs även en kontra
cyklisk buffert som uppgår till mellan 0,0–2,5 procent av
det totala riskvägda exponeringsbeloppet beroende på
konjunkturläge. Nivån på den kontracykliska kapital
bufferten bestäms på nationell nivå av utsedd myndighet.
För närvarande gäller att den k
 ontracykliska kapitalbufferten i Sverige ska vara 2,5 procent. I Norge är den kontracykliska-kapitalbufferten 2,5 procent och det finns för
närvarande inte några beslut om höjning. I Finland har
inget kontracykliskt buffertkrav aktiverats och det finns för
närvarande inget beslut om att aktivera sådant.
Utöver detta allokeras ytterligare kapital för det internt
bedömda kapitalbehovet i pelare 2 för risker såsom
koncentrationsrisk och ränterisk i bankboken. Både
pelare 1 och pelare 2 är tvingande krav.
2. Metod

Collector tillämpar schablonmetoden för att beräkna
lagstadgat kapitalkrav för kreditrisker. Exponeringsbeloppet beräknas genom att fördela Collectors tillgångsposter
på och utanför balansräkningen till olika riskklasser. För
respektive riskklass finns ett flertal olika riskvikter. Hur
fördelningen sker mellan riskklasser och de underliggande riskvikterna beror på typ av exponering och
motpart. Koncentrationsrisker har inte tagits i beaktande
vid bedömning och beräkning av kapitalkravet för kredit
risk, utan beaktas istället inom pelare 2.
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Collector tillämpar basmetoden för att beräkna
kapitalkravet hänförligt till operativa risker. Enligt
basmetoden bestäms kapitalkravet för operativa risker till
15 procent av den så kallade intäktsindikatorn som utgörs
av de tre senaste årens genomsnittliga rörelseintäkter.
Collector tillämpar schablonmetoden för att beräkna
kapitalkravet hänförligt till valutarisk och kreditvärdighetsjusteringsrisk.
3. Kapitaltäckning per den 31 december 2019, samt justerat
för företrädesemissionen

Collector har tillstånd av Finansinspektionen att räkna in
periodens resultat i kapitalbasen. Collector har sedan
tidigare emitterat ett hybridinstrument under sitt MTNprogram (se avsnittet ”MTN-program” ovan), vilket klassas
som supplementärkapitalinstrument (efterställda Tier 2-
obligationer). Collector har även emitterat ett primärkapitalinstrument om 500 MSEK vilket uppfyller villkoren för att
räknas som primärkapital i kapitalbasen. I den konsoliderade kapitalbasen får det emitterade primärkapitalinstrumentet endast ingå till den andel som krävs för att täcka
Collector Bank AB:s kapitalbehov, varför medräkningsbart
primärkapitaltillskott uppgick till 495 MSEK. Supplementärkapitalinstrumentet råder under motsvarande regler
avseende tillgodoräknandet i den konsoliderade kapitalbasen. Det medräkningsbara supplementärkapitalet
uppgick till 499 MSEK. Kapitalbasen för den konsoliderade
situationen uppgick sammanlagt vid periodens slut till
4 459 MSEK och det riskvägda exponeringsbeloppet till
33 498 MSEK. Det internt bedömda kapitalbehovet i
Collectors konsoliderade situation, inklusive avsättning för
kapitalkonserveringsbuffert och institutspecifik kontracykliskbuffert, uppgick per den 31 december 2019 till totalt
4 554 MSEK. Kapitalbehovet ska ställas i relation till den
totala kapitalbasen.
Hur företrädesemissionen förväntas stärka den
konsoliderade situationens kapitalbas (kärnprimärkapitalrelationen respektive den totala kapitalrelationen) framgår av tabellen nedan.
31 december 2019
( justerat för
31 december
2019 emissionslikviden1))
Kapitalrelationer
Kärnprimärkapitalrelation (%)
Total kapitalrelation (%)

10,3
13,3

13,2
15,8

1) Efter emissionskostnader.

Väsentliga ändringar i regelverket för Collector
Sedan den 31 december 2018 har följande väsentliga
ändringar i regelverket för Collector trätt i kraft eller
beslutats:
Regeringen har genom prop. 2019/2020:79 föreslagit
att det ska införas ett krav på betaltjänstleverantörer att
presentera betalningssätt på ett visst sätt vid e-handel.
Om en konsument som köper varor eller tjänster online
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kan välja ett betalningssätt som innebär att en kredit inte
lämnas, ska ett sådant betalningssätt visas först. Ett betalningssätt som innebär att en kredit lämnas får inte heller
vara förvalt om det finns andra betalningssätt. Det nya
kravet ska tas in i lag (2010:751) om betaltjänster. Regeringen föreslår även att agerande som strider mot det nya
kravet ska anses otillbörligt mot konsumenter vid tillämpning av marknadsföringslagen (2008:486). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd
(FFFS 2018:16) om hantering av kreditrisker i kreditinstitut
och värdepappersbolag har trätt ikraft den 1 mars 2019.
De nya föreskrifterna ersätter Finansinspektionens
allmänna råd (FFFS 2004:6) om kreditriskhantering i
kreditinstitut och värdepappersinstitut. Till skillnad från
de tidigare allmänna råden är de nya föreskrifterna
bindande, vilket innebär större möjlighet för Finans
inspektionen att ingripa mot institut som inte hanterar sina
kreditrisker i enlighet med föreskrifterna. I jämförelse med
de tidigare allmänna råden innehåller föreskrifterna
skärpta och förtydligade regler avseende bland annat
utformning av interna regler, riskaptit, riskstrategi, land
risker, kreditprövning och dokumentation, samt krav
på kompetens och erfarenhet för den som fattar
kreditbeslut.
Ändringar i CRR i syfte att förebygga framtida ackumulering av nödlidande exponeringar i banksektorn har trätt
i kraft den 26 april 2019. För de exponeringar som
uppstår efter datum för ikraftträdandet införs en säkerhetsspärr som innebär krav på avdrag från kärnprimär
kapitalet om reserveringsgraden på nödlidande exponeringar inte är tillräckligt hög.
Ändringar avseende CRR om bland annat bindande
krav avseende bruttosoliditet (LR) och nettofinansieringskvot (NSFR) har trätt i kraft den 27 juni 2019, och kommer i
huvudsak att börja tillämpas från den 28 juni 2021. Det
sker även förändringar i metoder och modeller för beräkning av kapitalkrav hänförliga till motpartsrisker och marknadsrisker. Även gränsen för stora exponeringar justeras i
och med att gränsen uttrycks i förhållande till primärkapitalet, vilket även påverkar rapporteringskravet.
Ändringar avseende CRD IV om bland annat
samspelet mellan olika typer av kapitalkrav/kapitalbehov
enligt pelare 1 och 2, minimikravet för nedskrivningsbara
skulder (MREL) samt buffertkraven har trätt i kraft den
27 juni 2019, och kommer i huvudsak börja tillämpas från
den 29 december 2020. De nya reglerna innebär även
att vissa finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag måste ansöka om tillstånd hos
Finansinspektionen.
Ändringar i den finska konsumentskyddslagen
(20.1.1978/38) om lämnande av vissa konsumentkrediter
har trätt i kraft den 1 september 2019. De nya lagreglerna
innebär en begränsning (tak) vad gäller den högsta
tillåtna räntan när en kreditgivare lämnar konsument
krediter upp till ett belopp om 2 000 EUR.
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KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

Betydande förändringar sedan den 31 december
2019 samt information om trender
Den 21 januari 2020 offentliggjorde Collector bland annat
informationen nedan:
Extra kreditförlustreservering
Enligt den modell för redovisning av kreditförluster som
följer av IFRS 9 ska kreditförluster beräknas baserat på ett
antal interna och externa relevanta datapunkter. Eftersom
modellen är framåtblickande får antaganden och bedömningar om de relevanta datapunkterna påverkan på
reserveringarna för framtida förväntade kreditförluster.
Med anledning av mer konservativa antaganden om
framtiden fattade styrelsen den 21 januari 2020 efter en
samlad bedömning beslut om en extra reservering om
800 MSEK för förväntade kreditförluster i bokslutet för det
fjärde kvartalet 2019. I tillägg till att Collector gör mer
konservativa antaganden om framtiden, har Bolaget
också noterat en förändrad prisbild på andrahandsmarknaden för inkassoportföljer.
Enligt modellen för förväntade kreditförluster delas
finansiella tillgångar in i tre steg – Presterande (Steg 1),
Underpresterande (Steg 2) och Nedskrivna (Steg 3). Av
800 MSEK är 600 MSEK hänförligt till segmentet Privat,
varav 50 MSEK till Steg 2 samt 550 MSEK till Steg 3.
200 MSEK är hänförligt till segmentet Företag.

Garanterad företrädesemission
För att stärka bolagets kapitalbas och för att fullt ut uppfylla
gällande buffertkrav föreslår Collectors styrelse att en
extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att besluta om
en företrädesemission om cirka 1 000 MSEK.
Den 17 februari 2020 beslutade den extra bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om att
bemyndiga styrelsen att besluta om en företrädes
emission om cirka 1 000 MSEK.
Den 25 februari 2020 beslutade styrelsen med
stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman
den 17 februari 2020 om företrädesemissionen.
Det har därutöver inte inträffat några betydande
förändringar av Collectors finansiella ställning eller finansiella resultat (Eng. financial performance) sedan den
31 december 2019 till dagen då detta prospekt registrerades (dvs. sedan utgången av den senaste perioden för
vilken finansiell information, bokslutskommunikén för
2019, (perioden januari – december 2019), har offentliggjorts).
När det gäller händelser som med rimlig sannolikhet
kommer att få en väsentlig inverkan på Collectors utsikter,
så har Collector rapporterat de redovisade effekterna av
den extra reserveringen och nedskrivningen till Finans
inspektionen som en väsentlig händelse. Se vidare under
avsnittet ”Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden”.

Nedskrivning av aktiverade IT-investeringar
I samband med bokslutsarbetet 2019 genomförs även en
nedskrivning av aktiverade IT-investeringar om 150 MSEK
som inte påverkar kapitalbasen. Nedskrivningen görs till
följd av mer konservativa aktiveringsprinciper framgent
angående kostnadsföring av IT-investeringar samt Collectors renodling och minskade fokus på fintech, och medför
att avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
förväntas minska under de kommande åren. Collector
kommer även att justera principen för aktivering av
IT-investeringar vilket förväntas öka de rapporterade
IT-kostnaderna i resultaträkningen med motsvarande
belopp som de minskade avskrivningarna under 2020.
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STYRELSE, LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE
OCH REVISOR
Styrelse
Bolagets styrelse består av fem stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för
tiden intill slutet av årsstämman 2020. Inför årsstämman 2020 har valberedningen föreslagit att Erik Selin väljs till ny
styrelseordförande. Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen, om de anses vara
oberoende i förhållande till Bolaget och/eller större aktieägare, vilka utskott de arbetar i samt aktieinnehav.

Namn
Lena Apler
Erik Selin
Christoffer Lundström
Anna Kinberg Batra
Charlotte Hybinette

Uppdrag
Ordförande
Ledamot,
vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Oberoende i
Oberoende i
förhållande
förhållande
till större
till Bolaget och
aktieägare
Invald dess ledning
1999
Nej
Ja
20 1 1
Ja
Nej
2007
2019
2019

Ja
Ja
Ja

Nej
Ja
Ja

Risk- och ErsättKreditrevisions- ningsutskottet utskottet utskottet
Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

4 686 552
48 650 590

Nej
Ja
Nej

Ja
Nej
Nej

Nej
Nej
Ja

400 000
0
0

1) Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Collector per den 31 december 2019 med därefter kända förändringar.
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Aktieinnehav1)

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Lena Apler, f. 1951
Styrelseordförande
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Kurser i ekonomi och marknadsföring,
Göteborgs Universitet, SEB IHU (intern
högre bankutbildning).
Andra pågående uppdrag/
befattningar: Styrelseledamot i Skistar
AB (publ), Swedish Fintech Association,
Connect Väst, Västsvenska Handelskammaren, Institutet för Näringslivs
forskning. Gästprofessor vid Göteborgs
Universitet.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): VD och grundare av Collectorkoncernen. VD och styrelseordförande i
Balder Hotelholding AB. Styrelseledamot
i Skogssällskapet AB, Prosolvia AB,
Platzer Fastigheter Holding AB (publ)
och Mitt Liv AB (svb).
Eget och närståendes innehav:
4 686 552 aktier.
Beroende i förhållande till Bolaget och
bolagsledningen, oberoende i förhål
lande till Bolagets större aktieägare.

Erik Selin, f. 1967
Styrelseledamot och vice ordförande
(föreslagen ny styrelseordförande)
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Gymnasieekonom.
Andra pågående uppdrag/
befattningar: VD och styrelseledamot i
Fastighets AB Balder (publ). Flertalet
uppdrag som styrelseordförande,
styrelseledamot och verkställande direktör i koncernerna Fastighets AB Balder,
Erik Selin Fastigheter AB, Erik Selin AB,
Fastighets AB Centur, Sisjö Park AB, Cryonite Holding AB, Rosengård Fastighets
AB, Trenum AB och Fixfabriken Holding
AB. Styrelseordförande i K-Fast Holding
AB, Brinova Fastigheter AB (publ), Aktie
bolaget Epistrofeus, Gåsskär 2 AB,
Fastighetsaktiebolaget Turinge, Centur
Nordenfastigheter AB, Trenum Angered
AB, Trenum Änggården AB, Sydvind
Energi AB, Fastighetsaktiebolaget Dagsländan 2, Guldfiber AB, Maskinmästaren
5 AB, Residential Fastighet Krokodilen AB,
Resi Helsingborg Ödlor AB, Resi Flugan 8
AB, Residential Fastighet Kullen AB, Erik
Dahlberg 1 AB, Resi Nordanvinden 4 AB,
Landsdomaren 10 AB, Oket 20 AB, Resi
Helsingborg Maneten AB, Midsommarkransen Vildrosen 15 AB, Midsommarkransen Lejongapet 4 AB, Residential
Violen 8 AB, Traversen 18 AB, Traversen 18
Parkering AB, Strimman 2 AB, Fastighets
AB Tornet, SKR Lager 108 AB och SKR
Lager 109 AB. Styrelseledamot i Collector
Bank AB, AMA Group i Borås AB, Fastighetsutveckling Lorensberg 49:8 Aktiebolag, Förvaltnings Aktiebolaget Kilaberg,
Västsvenska Handelskammaren Service
AB, Ernström & Co AB, Hexatronic Group
AB, I.A. Hedin Bil AB (publ), Aktiebolaget
Misel, Aktiebolaget Ystaga, Ventosum AB,
RL – Nordic AB, Bergsspiran AB, Tornet
Bostadsproduktion AB, Spelmansgården
Invest AB, Sinoma Fastighets AB, Sinoma
Management AB, ES Aktiehandel AB,
Gyllene Aktier 2012 AB, AM Intressenter II
AB med dotterbolag, SKR Lager 107 AB,
Ängsladan Fastighetsförvaltning i Lund
AB, Borås Björnflokan Ekonomisk förening, Onsjö 2:1 i Vänersborg Ekonomisk
förening, Tallslätten i Trollhättan Ekonomisk förening och Gårdstens Centrum 2
Ekonomisk förening.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Flertalet uppdrag som styrelse
ordförande och styrelseledamot i koncernerna Fastighets AB Balder, Tulia AB och
Fastighets AB Centur. Styrelseordförande
i Oscar Properties AB, K-Fast Magasinet
AB, K-Fast Mariehäll AB, Heimstaden
Lejonet AB, Heimstaden FK AB, Heimstaden Falk AB, Heimstaden Falköping AB,
Heimstaden Äppelboda AB, Hökerum
Fastigheter i Tenhult 2 AB, Hökerum Fastigheter i Jönköping 2 AB, Hökerum Fastigheter i Hovslätt 2 AB, Hökerum Fastigheter i Huskvarna 2 AB, Hyresbostäder i
Arboga Ett AB, Hyresbostäder i Arboga
Två AB, Hyresbostäder i Tranås Ett AB,
Hyresbostäder i Köping Ett AB, Hyresbostäder Compagniet Tranås AB, Hyresbostäder Lejonet AB, SKR Attarp AB, Silvandersson Sweden AB, Silvandersson
Holding AB, Silvandersson Sales AB, Fastigheten VRTN 17 AB, Fastigheten VRTN
25 AB, Backafastigheten 170:1 AB, Midroc
Oceanhamnen AB, Magnus Björndahl AB,
Westsson fastigheter i Skövde AB, Gladsheim Töreboda AB, Gladsheim Skara AB,
Frida Fastigheter Resedan 15 AB, TreFast
Tidaholm AB, Tommy Byggare Holding
AB, Trenum Giffeln Örebro AB, Trenum
Gustavsvik Örebro AB, FOMO Lilla Bergsgatan AB, FOMO Lilla Bergsgatan Holding
AB, Fixerad 1 AB, Fixerad 2 AB, Fixerad 3
AB, Fixerad 4 AB, Fastighets AB Vibblero,
Fastighetsaktiebolaget Verkmäst 14, MGC
Berga AB, Flugsmällan AB, Fastighets AB
Kemistvägen 17, Kommendörkaptenen 7
AB, Nyfosa Jakobsberg 2:2583, Fastighets AB Troden, Tulia Jakob Större 14 AB,
Balder Västerhaninge AB, Balder Kemistvägen 11 Aktiebolag, Balder Munspels
gatan 1 AB och Balder 2016 AB. Styrelseledamot i Oscar Properties Gasklockor AB,
Oscar Properties Norrtull AB, Oscar
Properties Roslagstull AB, Stendörren
Fastigheter AB, Astrid Lindgrens Värld AB,
Fastighets AB ST7, F
 astigheten ST7
Holding AB, ST7 Holding AB, Fastighets
AB Handelskvinnan, Alnova Balkong
system AB, Viared Stormen 1 AB, Rosens
Örtagård Förvaltning AB, SveaReal
Fastigheter AB, Mötesplatsen Alingsås
Intressenter AB, Tulegatan 42–44 Ekonomisk förening, Rosen i Malmö Ekonomisk
förening, Fixettan Ekonomisk förening,
Fixtvåan Ekonomisk förening, Fixtrean
Ekonomisk förening och Fixfyran Ekonomisk förening.
Eget och närståendes innehav:
48 650 590 aktier (varav 45 250 590
genom Fastighets AB Balder (publ)).
Oberoende i förhållande till Bolaget och
bolagsledningen, beroende i förhål
lande till Bolagets större aktieägare.
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Christoffer Lundström, f. 1973
Styrelseledamot

Anna Kinberg Batra, f. 1970
Styrelseledamot

Charlotte Hybinette, f. 1973
Styrelseledamot

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Bachelor of Arts vid Webster University
och Hotel Management Diploma vid
HOSTA.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom vid Handelshögskolan i
Stockholm.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Jur kand vid Stockholms Universitet.

Andra pågående uppdrag/
befattningar: Styrelseledamot i Katjing
AB samt flertalet bolag i Katjing-koncernen, flertalet bolag i Provobis Holding
AB-koncernen, Provobis Invest AB samt
flertalet bolag i Provobis Invest-koncernen, RCL Holding AB samt flertalet bolag
i RCL Holding-koncernen, NetEnt AB
(publ), KL Capital AB samt dotterbolag,
Tableflip Entertainment AB, Feelgood
Svenska AB och Scandic Hotels Group
AB. Styrelseledamot och ordförande i
AM Brands AB. VD för RCL Holding AB
och affärsutvecklare inom Provobissfärens investeringar.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Styrelseledamot i Marin
centralen i Lysekil AB, Rasta Group AB,
Time to Performance Europe AB,
Scandic Hotels Holding AB, Nystrand
Förvaltning AB, KL Ventures AB,
Boatmanager Holding AB med dotter
bolag och Pegroco Venture AB.

Andra pågående uppdrag/
befattningar: Styrelseledamot för
Svenska rymdaktiebolaget, SJR in Scandinavia AB och Anna Kinberg Batra AB.
Rådgivare till företags- och organisationsledningar om politik, samhällsförändring, kommunikation och ledarskap.
Föreläsare och författare.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Leader in Residence vid
Handelshögskolan i Stockholm. Parti
ledare (m) och riksdagsledamot. Styrelseledamot i Avanza Pension.
Eget och närståendes innehav: N/A.
Oberoende i förhållande till Bolaget och
bolagsledningen, oberoende i förhål
lande till Bolagets större aktieägare.

Eget och närståendes innehav:
400 000 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och
bolagsledningen, beroende i förhål
lande till Bolagets större aktieägare.
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Andra pågående uppdrag/
befattningar: Styrelseledamot i Platzer
Fastigheter Holding AB (publ), MAQS
Law Firm Advokatbyrå Holding AB och
dess dotterbolag, Bellman Group AB
(publ) och Hybinette & Partners AB.
Senior Investment Manager på Ernström
& Co AB. Juridisk rådgivare till publika
bolag och dess ägare inom aktiebolagsrätt, aktie- och kapitalmarknadsrätt och
bolagsstyrning, genom bolaget
Hybinette & Partners AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Tidigare erfarenhet som
advokat och Managing partner på MAQS
Advokatbyrå och styrelseledamot i
MAQS Advokatbyrå Stockholm Holding
AB och dess dotterbolag.
Eget och närståendes innehav: N/A.
Oberoende i förhållande till Bolaget och
bolagsledningen, oberoende i förhål
lande till Bolagets större aktieägare.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Företagsledningen

Martin Nossman, f. 1971
VD sedan 2018. Anställd inom Collector
sedan 2018.
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Ek magister Lunds Universitet.
Andra pågående uppdrag/
befattningar: N/A.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Flertalet ledande befattningar
inom Handelsbanken Capital Markets.
Eget och närståendes innehav:
42 000 aktier.

Susanne Bruce, f. 1961
Vice VD och Chief Operating Officer
sedan 2017. Anställd inom Collector
sedan 2016.

Sofia Brax, f. 1967
Chief HR & Sustainability Officer sedan
2018. Anställd inom Collector sedan
2018.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Kurser i juridik och ekonomi vid Göteborgs Universitet samt marknadsföring
på RMI-Berghs.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Fil kand organisationspsykologi Uppsala
& Stockholms Universitet, Marknads
ekonom IHM, Mänskliga Rättigheter
Anna Lindh Academy, div ledarskaps
utbildningar/förändringsledning/diversity
vid Lunds Universitet och Harvard
Business School.

Andra pågående uppdrag/
befattningar: Styrelsesuppleant
BruceX2 AB samt Travel by Bruce AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Grundare och ägare av
Profact AB. VD på Aptic AB. VD för
Colligent Inkasso AB.
Eget och närståendes innehav:
8 300 aktier.

Andra pågående uppdrag/
befattningar: Styrelseledamot Binowo
Park Sp. z o.o. Styrelseledamot Faktum
Sverige AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Konsult Sofia Brax AB. HR-,
Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör AB Lindex, Ansvarig kompetensutveckling Telia Nära och Produktutveckling vid AmuGruppen.
Eget och närståendes innehav:
165 aktier.

Peter Olsson, f. 1978
CFO sedan 2019. Anställd inom
Collector sedan 2019.
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Andra pågående uppdrag/
befattningar: N/A.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Managing Director och flertalet andra positioner inom SEB Corporate
Finance.
Eget och närståendes innehav: N/A.

Jonas Björkman, f. 1965
Chief Information Officer sedan 2019.
Anställd inom Collector sedan 2019.
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör Industriell Ekonomi från
Chalmers Tekniska Högskola.
Andra pågående uppdrag/
befattningar: N/A.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Director of IT AB Lindex.
Eget och närståendes innehav: N/A.
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Mikael Anstrin, f. 1983
General Manager, Payments sedan
2019. Anställd inom Collector sedan
2012.
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Marknadsekonom DHIM vid IHM
Business School Göteborg.
Andra pågående uppdrag/
befattningar: N/A.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Chief Commerce och försäljningschef Collector. Försäljningschef
NetOnNet.
Eget och närståendes innehav:
7 480 aktier.

Magnus Lenngren, f. 1980
General Manager, Collector Ventures
och Acting General Manager, Consumer
sedan 2019. Anställd inom Collector
sedan 2011.
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Ledarskapsutbildning vid Västsvenska
Handelskammaren samt tekniska kurser
vid KTH.
Andra pågående uppdrag/
befattningar: Styrelseledamot i Tickoff
AB, Glamma Nordic AB, ZealiD AB, Kaching AB, Gimi AB, Lånbyte i Sverige AB
och BetterWealth FTS AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Rådgivare Collector Ventures
och CTO på Collector.
Eget och närståendes innehav:
4 000 aktier.

Erik Krondahl, f. 1988
General Manager, Corporate sedan
2019. Anställd inom Collector sedan
2014.
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom Lunds Universitet.
Andra pågående uppdrag/
befattningar: N/A.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Client Executive, Sales Manager och Chief Sales Officer på Collector.
Eget och närståendes innehav: N/A.

Erik Berfenhag, f. 1986
Chief Credit Officer sedan 2018. Anställd
inom Collector sedan 2015.
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Ekonomprogram på Högskolan Väst,
Nationalekonomi på Handelshögskolan i
Göteborg.
Andra pågående uppdrag/
befattningar: N/A.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Credit Manager Factoring på
Collector, Financial Specialist på SEB.
Eget och närståendes innehav: N/A.
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Kajsa Lernestål, f. 1987
Chief Marketing Officer sedan 2019.
Anställd inom Collector sedan 2016.
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Ekonomprogrammet med en kandidat
inom marknadsföring på Handelshögskolan i Göteborg.
Andra pågående uppdrag/
befattningar: N/A.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Head of Digital Communications Jollyrom. Marketing Communicator,
Brand Manager Payments, Marketing
Manager Norway and Finland på
Collector.
Eget och närståendes innehav:
Konvertibler värda 100 000 SEK.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Övriga upplysningar avseende styrelsen och
företagsledningen

Revisor

Samtliga styrelseledamöter och koncernledningen kan
nås via Bolagets adress, Lilla Bommens Torg 11, Box 11914,
404 39 Göteborg.
Det föreligger inte några familjerelationer mellan
styrelseledamöterna och/eller företagsledningen. Ingen
medlem i styrelsen eller företagsledningen har dömts i
något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren.
Ingen av dem har, utöver vad som framgår nedan, varit
inblandad i någon konkurs, likvidation (annat än frivillig
likvidation) eller konkursförvaltning i egenskap av
medlem av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller
företagsledningen under de senaste fem åren. Inte heller
har någon reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet
erkända yrkessammanslutningar) bundit någon av dem
vid och/eller utfärdat påföljder mot en sådan person för
ett brott under de senaste fem åren. Ingen medlem i
styrelsen eller företagsledningen har under de senaste
fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett
bolags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från
att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en
emittent. Lena Apler var under åren 1998–2018 styrelseledamot i Prosolvia AB som försattes i konkurs i april
2018. Konkursen avslutades under 2018 med överskott
och bolaget likviderades.
Ingen styrelseledamot eller ledande befattnings
havare har några privata intressen eller andra uppdrag
som kan stå i strid med de uppgifter de utför för Collector.
Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseledamöter
och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i
Collector.

Den 25 april 2019 beslutade årsstämman om omval av
Ernst & Young AB som revisor för tiden intill nästa
årsstämma. Den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson
är huvudansvarig revisor. Daniel Eriksson är medlem av
FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer).
Ernst & Young AB, Jakobsbergsgatan 24, 111 24 Stockholm, utsågs till Collectors revisor av årsstämman den
24 april 2018 och har varit bolagets revisor sedan
24 april 2018. Ernst & Young AB med Daniel Eriksson
som huvudansvarig revisor var ansvarig för revisionen
av årsredovisningen 2018. Under den period som täcks
av den historiska finansiella informationen har även
PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig
revisor Peter Nilsson, varit revisor under perioden
1 januari – 24 april 2018. Peter Nilsson är medlem av FAR.
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Aktieinformation
Enligt Collectors bolagsordning ska aktiekapitalet vara
lägst 8 500 000 SEK och högst 34 000 000 SEK, fördelat
på lägst 85 000 000 och högst 340 000 000 aktier.
Aktier kan utges i två aktieslag; stamaktier och preferens
aktier och aktier av vardera aktieslag får ges ut till ett antal
motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.
Collectors registrerade aktiekapital uppgick per den
31 december 2019 till 10 269 050,20 SEK, fördelat på
102 690 502 stamaktier. Inga preferensaktier var utgivna.
Inga förändringar av antalet aktier har skett sedan den
31 december 2019. Kvotvärdet är 0,10 SEK per aktie.
Aktierna i Collector är utfärdade enligt svensk rätt, fullt
betalda och denominerade i SEK. Aktierna är inte föremål
för inskränkningar i den fria överlåtbarheten. Aktieägarnas rättigheter kan endast ändras i enlighet med de
förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).
Information om möjligheten att ge ut preferensaktier samt
omvandlingsförbehåll

I samband med att Collector börsnoterades 2015 löstes
samtliga preferensaktier in genom minskning av Bolagets
aktiekapital. Bolagets bolagsordning innehåller en rätt för
Bolaget att ge ut preferensaktier men endast stamaktier
är utgivna. Enligt bolagsordningen skulle samtliga preferensaktier omvandlas till stamaktier under september
2018 och några nya preferensaktier kommer därför inte
ges ut. Collector har för avsikt att ta bort bestämmelserna
om preferensaktier ur bolagsordningen.
Förestående nyemission
Förestående nyemission kommer, vid fullteckning,
medföra att antalet aktier i Collector ökar från 102 690 502
aktier till 205 381 004 aktier, vilket motsvarar en ökning
om 100 procent. Samtliga aktier är stamaktier.
Utspädning

För de aktieägare som avstår att teckna aktier i nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om totalt
102 690 502 nya aktier, motsvarande 50 procent av det
totala antalet aktier i Collector efter nyemissionen.
Nettotillgångsvärde per aktie

Nettotillgångsvärdet per aktie per den 31 december 2019
uppgick till cirka 33,76164234 SEK. Priset per aktie i
nyemissionen är 10 SEK.
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Information om offentliga uppköpserbjudanden
Aktierna i Collector är inte föremål för något offentligt
uppköpserbjudande. Det har inte förekommit offentliga
uppköpserbjudanden ifråga om Collectors aktier under
det innevarande eller det föregående räkenskapsåret.
Enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden får ett bolag endast efter
beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade
att försämra förutsättningarna för ett erbjudandes
lämnande eller genomförande, om styrelsen eller VD har
grundad anledning att anta att erbjudandet är nära
förestående.

Vissa rättigheter kopplade till aktierna
Bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats.
Att kallelse skett ska samtidigt annonseras i Dagens
Industri. Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare som
dels är införd i Collectors aktiebok fem vardagar före
stämman och dels anmäler sitt deltagande till Bolaget
senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
Rösträtt
Samtliga aktier berättigar till en (1) röst per aktie, och varje
röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för det fulla
antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier
utan begränsning i rösträtten.
Företrädesrätt till nya aktier m.m.
Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller
kvittningsemission, av stamaktie eller preferensaktie har
aktieägare företrädesrätt till de nya aktierna så att
gammal stamaktie ska ge företrädesrätt till ny stamaktie,
gammal preferensaktie ska ge företrädesrätt till ny
preferensaktie (primär företrädesrätt).
Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska
erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt).
Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den
subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier
de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.
Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission
eller kvittningsemission av endast stamaktier eller endast
preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett
aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
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Beslutar bolaget att genom kontantemission eller
kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan
komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätten att teckna konvertibler som om
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan
komma att bytas ut mot.
Vad ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning
i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller
kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission
med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande
av stamaktier. Därvid gäller att både stamaktieägarna och
preferensaktieägarna har rätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett slag. Vad
nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
Rätt till utdelning och överskott vid likvidation
Samtliga aktier, oavsett aktieslag, har samma rätt till
vinstutdelning och överskott i bolagets tillgångar vid
likvidation.
Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman i
enlighet med aktiebolagslagens (2005:551) regler om
utdelning och utbetalas genom Euroclear Swedens
försorg. Utdelning kan utbetalas som ett kontant belopp
per aktie, men kan även ske i annan form än kontanter
(sakutdelning).
Rätt till utdelning tillkommer den som på den av
bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelningen är registrerad som innehavare av aktier i den av
Euroclear Sweden förda aktieboken. Om aktieägare inte
kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens
fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och
begränsas i tiden endast genom regler om tioårig
preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet
Collector. Varken aktiebolagslagen eller Collectors bolagsordning innehåller några restriktioner avseende rätt till
utdelning till aktieägare utanför Sverige. Utöver eventuella begränsningar som följer av bank- eller clearingsystem i berörda jurisdiktioner, sker utbetalning till sådana
aktieägare på samma sätt som till aktieägare med hemvist
i Sverige.
Skattelagstiftningen i såväl Sverige som aktieägarens
hemland kan påverka intäkterna från eventuell utdelning
som utbetalas. Se ”Viktig information om beskattning” i
avsnittet ”Villkor och anvisningar”.
Collectors utdelningspolicy bygger på ett fokus på
tillväxt vilket innebär låg eller helt utebliven utdelning på
medellång sikt. Ingen utdelning har skett för räkenskapsåret 2018, och ingen utdelning föreslås för räkenskapsåret 2019.

Ägarstruktur
Större aktieägare per den 31 december 2019
Per den 31 december 2019 hade Collector 8 655 aktie
ägare. Största aktieägare var Balder, med sammanlagt
cirka 44,1 procent av kapitalet och rösterna. Nedan visas
Collectors största aktieägare per den 31 december 2019
(med därefter kända förändringar).
Ägare/förvaltare/depåbank
Fastighets AB Balder
StrategiQ Capital AB
SEB Life International
Lena Apler
Erik Selin
Avanza Pension
Handelsbanken Liv
SEB AB
Vante AB
JP Morgan Bank
Luxembourg S.A.
Totalt tio största aktieägarna
Övriga aktieägare
Totalt

Stamaktier
45 250 590
13 561 793
6 600 000
4 686 552
3 400 000
2 476 68 1
2 053 680
1 570 752
1 399 200
1 288 363

Andel av kapital/
röster, %
44,1
13,2
6,4
4,6
3,3
2,4
2,0
1,5
1,4
1,3

82 287 611
20 402 891
102 690 502

80,1
19,9
100,0

I Sverige är den lägsta gränsen för anmälningspliktigt
innehav (s.k. flaggning) fem procent av samtliga aktier
eller av röstetalet för samtliga aktier.
Som framgår ovan innehar Collectors största aktie
ägare, Balder, aktier motsvarande cirka 44,1 procent av
aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Balder kan således,
både före och efter förestående nyemission, utöva ett
betydande inflytande över Collector i frågor som är föremål för aktieägarnas godkännande. Även Balders största
aktieägare, Erik Selin, innehar (genom bolag) aktier
motsvarande cirka 3,3 procent av aktiekapitalet och
rösterna i Bolaget och har garanterat emissionen vari
genom Erik Selins ägarandel kan öka till högst cirka
7,4 procent av aktierna och rösterna i Collector. Balder
och Erik Selin (genom bolag) kan genom sin röstandel i
praktiken utöva kontroll över Collector i frågor som är
föremål för aktieägarnas beslutsfattande vid bolagsstämma, till exempel val av styrelse. Balders inflytande
över Collector begränsas av aktiebolagslagens bestämmelser om minoritetens rättigheter.
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Bemyndiganden
Bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om
emission av aktier
På årsstämman den 25 april 2019 bemyndigades styrelsen att för tiden längst intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom
eller genom kvittning, besluta om nyemission av stam
aktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska
sammanlagt uppgå till högst 10 269 051 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om ca 10,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i
bolaget. Styrelsen har inte utnyttjat bemyndigandet.
På extra bolagsstämman den 17 februari 2020 bemyndigades styrelsen att, intill nästa årsstämma i Collector,
besluta om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna i syfte att använda emissionslikviden
för att stärka bolagets kapitalbas. Genom beslut med stöd
av bemyndigandet ska styrelsen ha rätt att genomföra
företrädesemissionen med en total emissionslikvid om
cirka 1 000 MSEK genom att emittera högst det antal
aktier som vid varje tidpunkt ryms inom bolagsordningens
gränser avseende antalet aktier och därigenom öka
aktiekapitalet med högst det belopp som vid varje
tidpunkt ryms inom bolagsordningens gränser avseende
aktiekapitalet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta
om nyemission med kontant betalning, varvid styrelsen
får, om den finner det lämpligt, godkänna att aktier betalas genom kvittning. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet, vid styrelsemöte den 25 februari 2020 beslutat
att genomföra företrädesemissionen.

Bolaget har en rätt, men ingen skyldighet, att antingen
förvärva konvertibelinnehavares konvertibler eller åter
betala dennes konvertibellån jämte upplupen ränta för de
fall konvertibelinnehavaren före den 30 juni 2020 avser
överlåta konvertibler till tredje man, och om konvertibel
innehavaren säger upp eller blir uppsagd sin anställning i
Bolaget, har Bolaget rätt, men ingen skyldighet, att återbetala dennes konvertibellån jämte upplupen ränta.
Konverteringskursen kommer att omräknas med
anledning av företrädesemissionen.

Central kontoföring
Collectors aktier är kontoförda i ett avstämningsregister
enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs
av Euroclear Sweden (Euroclear Sweden AB, Box 191,
101 23 Stockholm). Aktierna är registrerade på person.
Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna eller kommer att
utfärdas för de nya aktierna. ISIN-koden för stamaktierna i
Collector är SE0000195570.

Aktieägaravtal m.m.
Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktie
ägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktie
ägare i Collector som syftar till gemensamt inflytande
över Bolaget. Styrelsen känner inte heller till några överenskommelser som kan leda till att kontrollen över
Collector förändras.

Aktierelaterade incitamentsprogram
Personalkonvertibelprogram 2017
Årsstämman 2017 beslutade att inrätta ett personal
konvertibelprogram för koncernens anställda. Varje
konvertibel ska av innehavaren under tiden från den
1 juli 2020 till och med den 31 januari 2021 kunna konverteras till en stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om
107,40 SEK. Under april 2019 riktade Bolaget ett erbjudande till konvertibelinnehavarna om att återköpa
konvertiblerna.
Den 31 december 2019 var 5,3 MSEK av lånet utestående, netto för koncernen, och vid full konvertering
kommer antalet aktier att öka med 40 502 och aktiekapitalet att öka med cirka 4 050 SEK (baserat på nuvarande
kvotvärde om 0,10 SEK per aktie). Detta motsvarar en
utspädningseffekt om mindre än 0,1 procent av aktiekapitalet och rösterna efter full konvertering.
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Allmän bolags- och koncerninformation

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Bolagets företagsnamn (tillika kommersiella beteckning)
är Collector AB (publ). Collectors organisationsnummer är
556560-0797 och styrelsen har sitt säte i Göteborgs
kommun. Bolaget bildades i Sverige den 9 september
1998 och registrerades hos Bolagsverket den 24 september 1998. Bolaget har bedrivit verksamhet sedan dess.
Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av
aktiebolagslagen (2005:551). Collectors LEI-kod är
529900G9LZILBPCZXA17. Collectors stamaktie är sedan
10 juni 2015 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.
Aktien handlas på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag under kortnamnet COLL. Adressen till
Collectors hemsida är www.collector.se. Informationen på
hemsidan utgör inte en del av detta prospekt, såvida
denna information inte införlivas i prospektet genom
hänvisning.

Teckningsförbindelser
Balder, StrategiQ Capital AB, Ernström & C:o AB (direkt
samt genom Ernström Kapital AB:s innehav i kapitalförsäkring), Lena Apler (genom bolag och innehav i kapitalförsäkring) och Erik Selin (genom bolag) – som tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 71,9 procent av
det totala antalet aktier i Bolaget – har åtagit sig att
utnyttja sin företrädesrätt i nyemissionen och därmed
teckna nya aktier motsvarande sin respektive ägarandel i
Bolaget, dvs. motsvarande totalt 71,9 procent av nyemissionen (se fördelning i tabellen nedan). Ingen ersättning
utgår för dessa teckningsåtaganden.

Väsentliga avtal
Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal som
Collector har ingått under de senaste två åren samt andra
avtal som Collector har ingått och som innehåller rättig
heter eller skyldigheter som är av väsentlig betydelse för
Collector (i båda fallen med undantag för avtal som har
ingåtts inom ramen för den normala verksamheten).
Förvärv och avyttringar
Se ”Investeringar samt förvärv och avyttringar” i avsnittet
”Kapitalstruktur och annan finansiell information”.
Kreditavtal
Se ”Kreditavtal och övrig upplåning” i avsnittet ”Kapital
struktur och annan finansiell information”.

Garantiåtaganden
I tillägg till teckningsåtagandena har StrategiQ Capital AB,
Ernström Kapital AB, Lena Apler (genom bolag) och Erik
Selin (genom bolag) åtagit sig att garantera teckning av
ytterligare aktier till ett sammanlagt belopp om cirka
289 MSEK, motsvarande cirka 28,1 procent av nyemissionen (se fördelning i tabellen nedan). Collector ska för
dessa garantiåtaganden erlägga ersättning om en (1)
procent av garanterat belopp, totalt cirka 2,89 MSEK.
Eventuell tilldelning av aktier som tecknas i enlighet med
garantiåtagandena kommer att ske i enlighet med de
principer som beskrivs under ”Tilldelning av nya stam
aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter” i avsnittet
”Villkor och anvisningar”.
Garantiåtagandena är villkorade av att tecknings
perioden för nyemissionen avslutas senast den
15 april 2020. I övrigt finns inga utestående villkor för 
garantiåtagandena.
Ej säkerställda åtaganden
Ovan nämnda tecknings- och garantiåtaganden är inte
säkerställda. Följaktligen finns det en risk att en eller flera
berörda parter helt eller delvis inte kommer att kunna
uppfylla sina respektive åtaganden. Se även ”Ej säker
ställda tecknings- och garantiåtaganden” i a
 vsnittet
”Riskfaktorer”.
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Totala åtaganden
Sammantaget uppgår de totala tecknings- och garantiåtagandena till 100 procent av nyemissionen, med den fördelning
som framgår av följande tabell. Samtliga åtaganden ingicks den 20 januari 2020.

Aktieägare
Fastighets AB Balder1)
StrategiQ Capital AB2)
Ernström Kapital AB3)
Ernström & C:o AB4)
Lena Apler (genom bolag)5)
Erik Selin (genom bolag)6)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Befintligt innehav
45 250 590 aktier
1 3 561 793 aktier
6 600 000 aktier
300 000 aktier
4 686 552 aktier
3 400 000 aktier
73 798 935 aktier

Teckningsåtagande
(företrädesrätt), andel
av nyemissionen
cirka 44,1 %
cirka 13,2 %
cirka 6,4 %
cirka 0,3 %
cirka 4,6 %
cirka 3,3 %
cirka 71,9 %

Garantiåtagande, SEK
–
84 000 000
60 000 000
–
60 000 000
84 915 670
288 915 670

Garantiåtagande,
andel av
nyemissionen

Totalt åtagande,
andel av
nyemissionen

–
cirka 8,2 %
cirka 5,8 %
–
cirka 5,8 %
cirka 8,3 %
cirka 28,1 %

cirka 44,1 %
cirka 21,4 %
cirka 12,3 %
cirka 0,3 %
cirka 10,4 %
cirka 11,6 %
100,0 %

Adress: Parkgatan 49, 411 38 Göteborg
Adress: c/o Provobis Holding AB, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg
Ernström Kapital AB innehar samtliga 6 600 000 aktier i Bolaget genom en kapitalförsäkring. Adress: Östra Hamngatan 19, 411 10 Göteborg
Adress: Östra Hamngatan 19, 411 10 Göteborg
Helichrysum Gruppen AB, nås på Bolagets adress: Lilla Bommens Torg 11, Box 11914, 404 39 Göteborg
Erik Selin Fastigheter Aktiebolag, nås på Bolagets adress: Lilla Bommens Torg 11, Box 11914, 404 39 Göteborg

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Collector bedriver verksamhet i flera länder och inom
ramen för den löpande verksamheten blir koncernen från
tid till annan föremål för tvister, krav och administrativa
förfaranden. Collector har dock inte varit part i några
myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är
avgjorda eller som enligt emittentens kännedom riskerar
att inledas) under de senaste tolv månaderna, som
nyligen haft eller som bedöms skulle kunna få betydande
effekter på Collectors finansiella ställning eller lönsamhet.
Administrativa förfaranden och liknande ärenden
Innan företrädesemissionen genomförs har Collector
Bank AB och den konsoliderade situationen tillfälligt
underskridit de nuvarande buffertkraven enligt kapitalkravsdirektivet (direktiv 2013/36/EU) på grund av en extra
reservering för kreditförluster på 800 MSEK i samband
med bokslutet för det fjärde kvartalet 2019. Som ett led i
sin tillsyn har Finansinspektionen en tätare uppföljning av
Collector Bank AB än tidigare och Finansinspektionen har
också den 11 februari 2020 förordnat en auktoriserad
revisor för att på inspektionens uppdrag utföra revision av
Collector Bank AB. Den förordnade revisorns uppdrag är
att granska och utvärdera bankens modell och process
för beräkning av kreditförlustreserveringar avseende
företagsutlåning samt att granska och utvärdera bankens
kreditförlustreservering avseende företagsutlåningen per
den 31 december 2019. Finansinspektionen har även
meddelat att den inte har något att invända mot planen
för återställande av det kombinerade kapitalbuffertkravet
(en s.k. kapitalkonserveringsplan) genom företrädes
emissionen som Collector lämnat in till Finansinspektionen och att Finansinspektionen kommer att följa bankens
genomförande av planen nära.
Parallellt har Collector Bank AB varit föremål för en
bedömning av de interna processerna för kapital- och
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likviditetsutvärdering (IKLU) inom ramen för den översynoch utvärderingsprocess (ÖUP) som Finansinspektionen
gör. Syftet med ÖUP är att kontinuerligt utvärdera bankens
kapitaltäckning och likviditetssituation, vilket inkluderar
riskbedömningar för alla väsentliga riskområden, och har
också inkluderat aspekter av bankens interna styrning och
kontroll. Finansinspektionen har skickat en avstämningsskrivelse i samband med pågående ÖUP som beskriver
iakttagelser och preliminära bedömningar gjorda av
Finansinspektionen. Bolaget har den 3 februari 2020
svarat på Finansinspektionens preliminära bedömning i
avstämningsskrivelsen.
Separat från den nu pågående ÖUP:n, men med delvis
överlappande fokusområden, genomförde Finansinspektionen tidigare en undersökning med fokus på utvalda
företagskrediter och fastighetskrediter i syfte att bland
annat bedöma bankens kreditriskhantering. Finansinspektionen har meddelat sina iakttagelser och identifierade
brister i en slutskrivelse som tillställts Collector Bank AB.
Baserat på Finansinspektionens rekommendationer har
banken presenterat en åtgärdsplan och framstegen relaterade till åtgärdsplanen har varit under löpande uppföljning av Finansinspektionen sedan undersökningen.
Se även ”Risker hänförliga till frågor om Collectors
historiska regelefterlevnad vad avser beräkning och
rapportering av kapitaltäckning samt uppfyllelse av
tillämpliga kapitaltäckningskrav och att bristande
uppfyllelse historiskt kan medföra sanktioner från Finans
inspektionen, inklusive väsentliga sanktionsavgifter eller
återkallelse av Collectors banktillstånd” och ”Risker
hänförliga till att Collectors verksamhet är föremål för
omfattande reglering och tillsyn samt regulatoriska
förändringar och att det finns en risk att relevanta tillsyns
myndigheter bedömer att Collector inte fullt ut följer, eller
att Collector kan bryta, eller tidigare har brutit mot tillämp
ligt regelverk” i avsnittet ”Riskfaktorer”.
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Transaktioner med närstående

●● Den 29 maj 2019 offentliggjorde Bolaget att Collector

Bank AB offentliggör prospekt och ansöker om
notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm.

Inga närståendetransaktioner som enskilt eller tillsammans är väsentliga för Collector har ägt rum efter den
31 december 2019. Se även ”Not K15 – Transaktioner
med närstående” på s. 25 i koncernens oreviderade
bokslutskommuniké för 2019 (perioden januari – december 2019).

●● Den 21 januari 2020 offentliggjorde Collector att Bola-

Sammanfattning av information som har
offentliggjorts enligt MAR

●● Den 25 februari 2020 offentliggjorde Collector

get gör extra kreditförlustreservering om 800 MSEK,
nedskrivning av IT-tillgångar om 150 MSEK, genomför
en garanterad företrädesemission om cirka 1 000 MSEK
och att Erik Selin föreslås till ny ordförande.
v illkoren för den förestående nyemissionen, inklusive
teckningskurs och teckningsrelation.

Nedan sammanfattas den information som Collector har
offentliggjort i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (596/2014) (”MAR”) under de senaste tolv månaderna och som är relevant per dagen för detta prospekt.

Rådgivare m.m.

Finansiella rapporter
●● Den 25 april 2019 publicerade Collector sin delårs

rapport för perioden januari–mars 2019.
●● Den 18 juli 2019 publicerade Collector sin delårs

rapport för perioden januari–juni 2019.
●● Den 30 augusti 2019 publicerade Collector Bank AB

sin delårsrapport för perioden januari–juni 2019.
●● Den 24 oktober 2019 publicerade Collector sin delårs-

rapport för perioden januari–september 2019.
●● Den 13 februari 2020 publicerade Collector sin

bokslutskommuniké för 2019 (perioden januari–
december 2019).
●● Den 13 februari 2020 publicerade Collector Bank AB
sin bokslutskommuniké för 2019 (perioden januari–
december 2019).

Collectors finansiella rådgivare i samband med nyemis
sionen är SEB (Kungsträdgårdsgatan 8, 106 40 Stockholm). SEB (samt till SEB närstående företag) har
tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank-, finansiella, investerings-, kommersiella
och andra tjänster åt Collector för vilka SEB har erhållit,
respektive kan komma att erhålla, ersättning. SEB samt
vissa till SEB närstående är dessutom långivare och/eller
förmedlare av lån beviljade till Collector.
Advokatfirman Cederquist och Nord Advokater är
Collectors legala rådgivare i samband med nyemis
sionen.

Prospektets godkännande

Förvärv och avyttringar
Den 8 oktober 2019 offentliggjorde Collector att koncernen hade ingått avtal om att avyttra sina aktier i Colligent
Inkasso AB, som bedriver Collectors svenska uppdragsinkassoverksamhet, till Ropo Capital/Adelis Equity Partners
för en kontant köpeskilling om 240 MSEK på skuldfri basis.
Kapitalanskaffningar inklusive företrädesemissionen
●● Den 11 mars 2019 offentliggjorde Collector att

Detta prospekt har godkänts av Finansinspektionen, som
behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129
(Prospektförordningen). Finansinspektionen godkänner
detta prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav
på fullständighet, begriplighet och konsekvens som
anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande
ska inte betraktas som något slags stöd för den emittent,
eller kvaliteten på de värdepapper, som avses i detta prospekt. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper.
Prospektet har upprättats som ett förenklat prospekt i
enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2017/1129.

Collector Bank AB mandaterat Nordea och SEB att
arrangera möten med obligationsinvesterare med start
den 18 mars 2019 i syfte att utvärdera förutsättningarna
för att emittera ett så kallat additional tier 1 instrument
(Sw. primärkapitaltillskott).
●● Den 22 mars 2019 offentliggjorde Collector att

 ollector Bank AB framgångsrikt emitterat
C
primärkapitaltillskott om 500 MSEK. Instrumentet har
en evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år, en
temporär nedskrivningsstruktur och belöper med ränta
om 3 månader STIBOR + 8,00 %.
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Införlivande genom hänvisning m.m.
Collectors finansiella rapporter för räkenskapsåren 2018
(reviderad) och 2019 (oreviderad) införlivas genom
hänvisning och utgör följaktligen en del av detta prospekt
samt ska läsas som en del härav. Dessa finansiella
rapporter återfinns i Collectors årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2018 samt
Collectors bokslutskommuniké för 2019 (perioden
januari–december), där hänvisning görs enligt följande:
●● Årsredovisningen 20181) förvaltningsberättelse

(s. 29–31), koncernens resultaträkning (s. 34), koncernens rapport över totalresultat (s. 34), koncernens
balansräkning (s. 35), koncernens kassaflödesanalys
(s. 37), koncernens rapport över förändringar i eget
kapital (s. 36), och noter (s. 38–64) samt revisions
berättelse (s. 75–77).

De delar i respektive finansiell rapport som det ej hänvisas till innehåller information som återfinns i andra delar
av prospektet eller som inte bedöms relevant för investerare i samband med förestående nyemission. Koncernens
årsredovisning för 2018 har reviderats av koncernens
revisor. Koncernens bokslutskommuniké för 2019
(perioden januari– december 2019) har inte reviderats
eller granskats av koncernens revisor.

Tillgängliga handlingar
Collectors bolagsordning och ett registreringsbevis finns
tillgänglig i elektronisk form på Collectors hemsida
(https://www.Collector.se/om-Collector/bolagsstyrning/
bolagsordning/ och https://www.collector.se/om-collector/
bolagsstyrning/registreringsbevis/).

●● Bokslutskommuniké 2019 (perioden januari–decem-

ber2)) koncernens resultaträkning (s. 10), koncernens
rapport över totalresultat (s. 10), koncernens balansräkning (s. 11), koncernens rapport över förändringar i eget
kapital (s. 12), koncernens kassaflödesanalys (s. 13) och
noter (s. 14–29).

1) https://www.collector.se/globalassets/documents/pdf/investerare/2018/arsredovisning-collector-ab 018.pdf
2) https://www.collector.se/globalassets/om-collector/investerare/finansiell-info/collector_year-end_report_q4_2019_se.pdf
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ADRESSER
Collector AB (publ)
Lilla Bommens Torg 11
Box 11914
404 39 Göteborg
Sverige
010- 161 00 00
www.collector.se

Finansiell rådgivare
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 Stockholm
Sverige
www.seb.se

Juridiska rådgivare
Advokatfirman Cederquist KB
Hovslagargatan 3
Box 1670
111 96 Stockholm
Sverige
www.cederquist.se
Nord Advokater
Katarinavägen 17
Box 17012
104 62 Stockholm
Sverige
www.nordadvokater.se

Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Box 7850
103 99 Stockholm
Sverige
www.ey.com/se
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