Upptagande till handel av aktier i

Collector Bank AB (publ)
på Nasdaq Stockholm



VIKTIG INFORMATION

Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats med anledning av upptagande till handel av aktier i Collector Bank AB (publ) (ett svenskt publikt bankaktiebolag) på Nasdaq Stockholm i samband med genomförandet av Fusionen (såsom definierad i avsnittet ”Fusionen”). Med ”Collector Bank”
eller ”Collector Bank-koncernen” avses Collector Bank AB (publ), org. nr. 556597-0513, och koncernen i vilken Collector Bank är moderbolag.
Med ”Collector AB” eller ”Collector AB-koncernen” avses Collector AB (publ), org. nr. 556560-0797, moderbolag till Collector Bank före verkställandet av Fusionen, och koncernen i vilken Collector AB är moderbolag före verkställandet av Fusionen. För fler definierade termer som används i
Prospektet, se avsnittet ”Definitioner”.
Prospektet har upprättats i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1129 (”Prospektförordningen”)
och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med
bestämmelserna i Prospektförordningen. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte att Finansinspektionen garanterat
att sakuppgifterna i Prospektet är fullständiga eller korrekta. Prospektet finns tillgängligt i elektroniskt format på Collector Banks webbplats
(www.collector.se) och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Collector AB och Collector Bank har ansökt
hos Aktiemarknadsnämnden om dispens från tillämpningen av vissa bestämmelser i Nasdaq Stockholms takeover-regler avseende Fusionen,
vilket Aktiemarknadsnämnden medgav i uttalandet AMN 2022:07.
Prospektet har upprättats med anledning av upptagandet till handel och innehåller inte något erbjudande om att teckna eller på annat sätt
förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Collector Bank, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Prospektet riktar sig inte till
personer som är bosatta i jurisdiktioner vars värdepappersmarknadsreglering förutsätter registrering av ytterligare prospekt eller annat dokument,
eller några andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Följaktligen får varken Prospektet, övrigt material hänförligt till Fusionen eller annat till
Prospektet hänförligt material, distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion om inte detta sker i enlighet med gällande lager och regler. Envar
som kan komma att inneha detta Prospekt är skyldiga att informera sig om och följa nämnda restriktioner, och att inte publicera eller distribuera
Prospektet i strid med tillämpliga lagar och regler. Varje handlande i strid mot nämnda restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepappersmarknadsreglering. Varken Collector AB eller Collector Bank tar något ansvar för aktieägares, eller andras, brott mot tillämplig värdepappers
marknadsreglering.
Prospektet regleras av svensk rätt. Tvist i anledning av Prospektet, upptagandet till handel eller andra legala frågor relaterade därtill ska
avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag utan hänsyn till dess lagvalsprinciper. Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.
Koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapporter som har införlivats i Prospektet genom hänvisning har upprättats för, och Prospektet
innehåller finansiell information från, koncernredovisningen där Collector AB utgör moderbolag. Fusionen kommer att i Collector AB:s koncern
redovisning behandlas som en omstrukturering inom koncernen. Fusionen ändrar dock den rapporterande enheten enligt IFRS från Collector AB
till Collector Bank. Collector Banks konsoliderade finansiella rapporter kommer att återspegla en kontinuitet av redovisade värden från koncernens nuvarande moderbolag Collector AB:s konsoliderade finansiella rapporter, som är införlivade i Prospektet genom hänvisning.
Belopp som anges i Prospektet har i vissa fall avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren och därför summerar tabellerna i
Prospektet inte alltid exakt. Samtliga finansiella belopp presenteras i svenska kronor (SEK) om inget annat anges. En investering i Collector Banks
aktier är förenad med särskilda risker; se särskilt avsnittet ”Riskfaktorer”. Vid beslut om att investera i Collector Banks aktier måste en investerare
förlita sig på sin egen bedömning av Collector Bank och Collector Bank-koncernen, inklusive fördelar och risker. Varken offentliggörandet eller
distributionen av Prospektet innebär att uppgifterna i Prospektet är aktuella vid någon annan tidpunkt efter datumet för Prospektet, eller att
Collector Banks verksamhet, resultat eller finansiella ställning är oförändrad efter detta datum.
Ingen person är eller har gjorts behörig att för Collector Banks räkning ge någon information eller lämna någon utfästelse eller garanti i
samband med upptagandet till handel annat än vad som anges i Prospektet. Om någon information, utfästelse eller garanti har givits eller lämnas
kan sådan information, utfästelse eller garanti inte förlitas på som om den givits eller lämnats med Collector Banks godkännande och Collector
Bank tar inte något ansvar avseende någon sådan information, utfästelse eller garanti. Vidare lämnar ingen i Collector Banks styrelse, eller någon
annan, någon utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, med undantag för vad som följer av tillämplig lag, vad avser korrektheten och/
eller fullständigheten av den information som anges i Prospektet.
Prospektet innehåller vissa framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Collector Banks aktuella syn på framtida händelser och finansiella och
operativa resultat. Sådana framtidsinriktade uttalanden är förenade med båda kända och okända risker och omständigheter utanför Collector
Banks kontroll. Alla uttalanden i Prospektet bortsett från uttalanden om historiska eller nuvarande fakta eller förhållanden är framtidsinriktade
uttalanden. Framtidsinriktade uttalanden görs i flertalet avsnitt i Prospektet och kan identifieras genom användandet av termer och yttryck såsom
”skulle kunna”, ”kan”, ”bör”, ”bedöms”, ”förväntade”, ”uppskattas”, ”sannolikt”, ”beräknad”, ”planerar att”, ”strävar efter” eller böjningar av sådana
eller liknande termer. Avsnittet ”Riskfaktorer” innehåller en beskrivning av några, men inte alla, faktorer som kan leda till att Collector Banks framtida resultat och utveckling avviker väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i något framtidsinriktat uttalande. De framtidsinriktade uttalandena gäller endast per dagen för Prospektet. Collector Bank har ingen avsikt att publicera uppdaterade framtidsinriktade uttalanden eller annan
information i Prospektet baserat på ny information, framtida händelser, etcetera, utöver vad som krävs enligt Prospektförordningen eller annan
tillämplig lag eller reglering. Prospektet innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Collector Banks verksamhet och den marknad
som Collector Bank är verksam på. Om inte annat anges är sådan information baserad på Collector Banks egna bedömningar och beräkningar.

Särskild information till aktieägare i USA

Denna fusion avser värdepapper i ett bolag som är bildat enligt utländsk lag och är föremål för utländska regler om offentliggörande som skiljer sig
från motsvarande regler som gäller i USA. Finansiella rapporter som inkluderas häri är upprättade enligt utländska redovisningsstandarder och är
eventuellt inte jämförbara med finansiella rapporter för bolag i USA.
Det kan vara svårt för aktieägare i USA att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal
värdepapperslagstiftning eftersom Collector Bank är beläget utanför USA och vissa eller samtliga av dess ledning och styrelseledamöter är
bosatta i andra länder än USA. Aktieägare i USA kommer eventuellt inte kunna stämma Collector Bank eller dess ledning och styrelseledamöter i
en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Det kan vara svårt att få Collector Bank och dess dotter
bolag att underkasta sig en dom från en amerikansk domstol.
Aktieägare i USA bör vara medvetna om att emittenten kan komma att förvärva värdepapper på annat sätt än genom fusionen, såsom på den
öppna marknaden eller genom privata transaktioner till förhandlat pris.
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Preliminär tidplan

Finansiell kalender

Årsstämman i Collector AB beslutar om Fusionen:
4 maj 2022

Collector AB publicerar delårsrapport för perioden
1 januari – 31 mars 2022:
26 april 2022

Sista handelsdag i aktier i Collector AB:
11 augusti 2022
Första handelsdag i aktier i Collector Bank:
15 augusti 2022

Information om aktien
Kortnamn (ticker) på Nasdaq Stockholm:
COLL
ISIN-kod: SE0017831795
LEI-kod: 529900AGWAKUTYNETM62

Collector Bank publicerar delårsrapport för perioden
1 januari – 31 mars 2022:
19 maj 2022

Collector AB publicerar halvårsrapport för perioden
1 januari – 30 juni 2022:
14 juli 2022
Collector Bank publicerar halvårsrapport för perioden
1 januari – 30 juni 2022:
26 augusti 2022
Collector Bank publicerar delårsrapport för perioden
1 januari – 30 september 2022:
21 oktober 2022
Collector Bank publicerar bokslutskommuniké för perioden
1 januari – 31 december 2022:
7 februari 2023 (preliminärt)
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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 investerarens sida. En investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Om talan
väcks i domstol angående informationen i detta prospekt kan den investerare som 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 sammanfattningen 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 Bank AB (publ), org. nr. 556597-0513. Collector Banks besöksadress är Lilla
Bommens Torg 11, 404 39 Göteborg, postadress Box 11914, 404 39 Göteborg. ISIN-koden för
aktierna är SE0017831795 och kortnamnet (ticker) COLL. Collector Banks LEI-kod är
529900AGWAKUTYNETM62.

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.

Dagen för
godkännande av
prospektet

20 april 2022

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

Collector Bank AB (publ), org. nr. 556597-0513, är emittenten av värdepapperen enligt detta
Prospekt. Collector Banks styrelse har sitt säte i Göteborgs kommun. Collector Bank bildades
i Sverige 2000 och är ett svenskt publikt bankaktiebolag som regleras i synnerhet av lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och aktiebolagslagen (2005:551) (”Aktie
bolagslagen”). Collector Banks LEI-kod är 529900AGWAKUTYNETM62.

Emittentens huvudverksamhet

Collector Bank är en bank specialiserad på finansieringslösningar för företag och privat
personer, med särskilt fokus på små och medelstora företags finansiella behov. Företags
erbjudandet omfattar företagskrediter, fastighetskrediter, factoring och betalningslösningar
där Collector Bank ska ses som företagens komplement till traditionella storbanker.
Tjänsterna för privatpersoner inkluderar privatlån, faktura- och delbetalningstjänster,
kreditkort och sparkonton. Collector Bank har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm,
Helsingfors och Oslo. Sedan 2015 är det nuvarande moderbolaget, Collector AB, noterat på
Nasdaq Stockholm.
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Emittentens större
aktieägare

Före verkställandet av fusionen som innebär att Collector AB absorberas av sitt helägda
svenska dotterbolag Collector Bank (”Fusionen”), och per dagen för Prospektet, äger
moderbolaget Collector AB samtliga 1 494 220 aktier i Collector Bank.
Aktierna i det nuvarande moderbolaget Collector AB är per dagen för Prospektet
upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Nedan återges en sammanfattning av Collector AB
ägarstruktur per den 31 mars 2022 med därefter kända förändringar.
Aktieägare
Fastighets AB Balder
Erik Selin
StrategiQ Capital AB
Lena Apler
SEB Life International
Avanza Pension
State Street Bank and Trust Company
SEB AB
Vante AB
Nordnet Pensionsförsäkring
Övriga aktieägare
Totalt

%
44,1%
13,1%
10,3%
4,6%
3,7%
1,9%
1,7%
1,5%
1,4%
0,9%
16,8%
100%

Viktigaste
administrerande direktörerna

Collector Banks styrelse består av Erik Selin (ordförande), Christoffer Lundström, Charlotte
Hybinette, Bengt Edholm, Ulf Croona och Marie Osberg.
Collector Banks ledning består av Martin Nossman (VD), Peter Olsson, Susanne Bruce,
Jonas Björkman, Mikael Anstrin, Patrik Hankers, Erik Krondahl, Patrik Schöldström,
Madeleine Mörch, Martin Nilsson, Josefin Eriksson och Karin Bucko.

Revisor

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

Finansiell nyckelinformation för emittenten
Finansiell nyckel
information i sammandrag

Collector AB-koncernens resultaträkning i sammandrag
MSEK, såvida inget annat anges
Räntenetto3)
Provisionsnetto
Kreditförluster, netto
Handelsintäkter, netto
Rörelseresultat
Periodens resultat hänförligt till
aktieägare i Collector AB
Resultat per aktie, kronor4)

Året som avslutades den 31 december
2021
2020
20191), 2)
2 323
1 848
1 709
293
293
340
–884
–859
–1 206
N/A
N/A
N/A
970
437
–21
725
3,53

292
1,47

–7
–0,07

1) IFRS 16 Leasing började tillämpas per den 1 januari 2019
2) IFRS 9 Finansiella instrument började tillämpas per den 1 januari 2018
3) Ränteintäkter utgörs i huvudsak av ränteintäkter som är beräknade enligt effektivräntemetoden. Räntekostnader för emitterade
primärkapitalinstrument redovisas över eget kapital. Jämförelseperioderna 2020 och 2019 är omräknade.
4) Resultat per aktie avser resultat per aktie före och efter utspädning.
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Finansiell nyckel
information i sammandrag, forts.

Collector AB-koncernens balansräkning i sammandrag
MSEK, såvida inget annat anges
Summa tillgångar
Skulder till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
In- och upplåning från allmänheten
Efterställda skulder
Summa eget kapital
Kreditförlustnivå, netto
Kärnprimärkapitalrelation1)
Total kapitalrelation1)

Året som avslutades den 31 december
2021
2020
2019
44 465
37 977
37 436
–
–
82
36 214
31 828
29 880
31 351
30 855
29 454
500
500
500
5 990
5 266
3 964
2,6%
2,8%
4,3%
13,9%
13,7%
10,3%
15,7%
15,8%
13,3%

1) Nyckel definierat enligt kapitaltäckningsregelverket (CRR). Avser den konsoliderade situationen. Se avsnitt ”Utvald finansiell
information” under rubriken ”Definitioner av alternativa nyckeltal”.

Specifika nyckelrisker för emittenten
Väsentliga riskfaktorer
specifika för emittenten

•	Ett begränsat antal kunder står för en betydande andel av Collector Banks intäkter som
genereras inom segmenten Företag och Fastigheter, och det finns en risk att Collector
Bank kan komma att göra omfattande kreditförluster på någon av de större kunderna,
vilket kan komma att väsentligt negativt påverka Collector Banks intäkter och/eller resultat;
•	Collector Bank är föremål för kreditrisker relaterade till dess kunder och om de materialiseras skulle det påverka resultatet negativt;
•	Rykten, användning av Collector Banks namn i fel sammanhang eller att Collector Bank
förknippas med personer och/eller omständigheter som inte är förenliga med Collector
Banks affärskultur och andra risker relaterade till Collector Banks anseende skulle kunna
påverka varumärket negativt;
•	Collector Bank är exponerat mot risker hänförliga till en försämring av det allmänna
ekonomiska konjunkturläget bland annat kopplade till minskad efterfrågan på Collector
Banks produkter och minskad betalningsförmåga;
•	Det råder hård konkurrens på marknaden för finansiella tjänster, och om Collector Bank
inte kan konkurrera framgångsrikt med andra långivare eller kreditgivare kan efterfrågan
på Collector Banks produkter komma att minska;
•	Collector Banks verksamhet är känslig för volatilitet i räntor och förändringar i Collector
Banks konkurrenssituation som påverkar räntemarginalen mellan dess utlåning och
inlåning;
•	För det fall de bedömningar som Collector Bank har gjort eller statistiska modeller som
Collector Bank använder inte visar sig effektivt kunna förutse framtida kreditförluster eller
på annat sätt visar sig otillräckliga, eller felaktigt använd av Collector Bank, kan Collector
Bank bli föremål för regulatoriska sanktioner eller ådra sig väsentliga kreditförluster;
•	Collector Banks verksamhet är föremål för omfattande reglering och tillsyn samt regulatoriska förändringar, och det finns en risk att relevanta tillsynsmyndigheter bedömer att
Collector Bank inte fullt ut följer, eller att Collector Bank kan bryta, eller tidigare har brutit
mot tillämpligt regelverk vilket kan medföra att Collector Bank drabbas av sanktioner, t.ex.
anmärkningsavgifter, sanktionsavgifter eller att Collector Bank inte får behålla nödvändiga
regulatoriska tillstånd och godkännanden;
•	Collector Bank kan misslyckas med att låna upp erforderliga medel eller avyttra tillgångar
på acceptabla villkor för att infria sina betalningsförpliktelser vid respektive förfallo
tidpunkt;
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Väsentliga riskfaktorer
specifika för
emittenten, forts.

•	Collector Bank är, i egenskap av bank, föremål för omfattande reglering avseende kapitaltäckning och likviditetskrav. Collector Bank måste vid var tid uppfylla specificerade kapital- och likviditets relationer och ha tillräckliga kapitalresurser. Collector Bank är exponerat
mot risken att de regulatoriska föreskrifter som reglerar kapitaltäckning och likviditet
förändras eller att nya regler och föreskrifter införs. Collector Bank är vidare exponerat
mot risken för att det uppkommer brist på kapital vilket kan leda till krav från myndigheter
om att anskaffa ytterligare kapital, att balansera vinster eller frysa utdelningar; och
•	Collector Bank omfattas av lagar och andra författningar om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism samt om handelssanktioner. Det finns en risk att Collector
Bank bryter mot såväl de regler som förbjuder penningtvätt och finansiering av terrorism
som handelssanktioner, och kan följaktligen drabbas av rättsliga konsekvenser och därtill
relaterade skador på Collector Banks anseende och affärsrelationer.

NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN
Värdepapperens viktigaste egenskaper
Värdepapper upptagna Aktier i Collector Bank AB (publ), org. nr. 556597-0513. Aktierna har ISIN-kod SE0017831795.
till handel
Värdepapperens
valuta, kvotvärde
och antal

Per dagen för Prospektet finns det 1 494 220 utestående aktier i Collector Bank, varav
samtliga är stamaktier. Aktiekapitalet uppgår till 149 422 000 SEK per dagen för Prospektet.
Aktierna i Collector Bank är denominerade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om ett
hundra (100) SEK. Samtliga utgivna aktier är till fullo betalda och är fritt överlåtbara.
Vid tidpunkten för upptagandet till handel kommer antalet aktier i Collector Bank att
motsvara antalet aktier i Collector AB, således kommer antalet aktier i Collector Bank att
uppgå till 205 381 004. Aktiekapitalet kommer inte att förändras till följd av Fusionen, utan
kommer vid tidpunkten för upptagandet till handel vara 149 422 000 SEK, men aktiernas kvotvärde kommer att minska och varje aktie kommer att ha ett kvotvärde om cirka 0,7 SEK.

Rättigheter som
sammanhänger med
värdepapperen

Varje aktie i Collector Bank berättigar till en (1) röst vid bolagsstämma. Varje aktieägare har
rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Collector Bank. Om Collector Bank
emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom en kontantemission eller
kvittningsemission 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 utdelning och överskott i Collector Banks tillgångar vid likvidation.
Upplöses Collector Bank ska bolagets tillgångar fördelas lika mellan aktierna, oavsett
aktieslag. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktie
boken på den avstämningsdag som beslutas av bolagsstämman är berättigade till utdelning.
Rättigheterna som är förknippade med aktier utgivna av Collector Bank, inklusive de som
framgår av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med vad som framgår av Aktie
bolagslagen.

Utdelningspolicy

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

Var kommer värdepapperen att handlas?
Upptagande till handel

Collector Bank har ansökt om upptagande till handel av Collector Banks aktier på Nasdaq
Stockholm. Collector Banks ansökan förväntas godkännas av Nasdaq Stockholms bolags
kommitté den 22 april 2022, förutsatt att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett
prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Förutsatt att de formella fusions
stegen, och de villkor som ställts upp av Nasdaq Stockholms bolagskommitté, uppfylls
kommer aktierna i Collector Bank att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm på eller omkring
den 15 augusti 2022.

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

•	Det finns en risk att skillnaden mellan sälj- och köpkursen i Collector Banks aktie, från tid
till annan, gör det svårare för aktieägare att sälja aktier vid ett visst tillfälle till ett pris som
bedöms lämpligt.
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NYCKELINFORMATION OM UPPTAGANDET TILL HANDEL PÅ EN REGLERAD MARKNAD
På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?
Allmänna villkor för
upptagande till handel
och förväntad tidplan
för upptagandet

Collector Banks ansökan om upptagande till handel av Collector Banks aktier på Nasdaq
Stockholm förväntas godkännas av Nasdaq Stockholms bolagskommitté den 22 april 2022,
förutsatt att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Förutsatt att villkoren för Fusionen samt de villkor som ställts
upp av Nasdaq Stockholms bolagskommitté uppfylls kommer aktierna i Collector Bank att tas
upp till handel på Nasdaq Stockholm på eller omkring den 15 augusti 2022.

Kostnader hänförliga
till fusionen och
upptagande av handel

Collector Banks kostnader hänförliga till Fusionen och upptagandet till handel förväntas inte
överstiga 5 MSEK.

Varför upprättas detta prospekt?
Motiv

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av Collector Banks aktier
på Nasdaq Stockholm i samband med genomförandet av Fusionen. Collector AB är ett
svenskt publikt aktiebolag vars aktier sedan den 10 juni 2015 är upptagna till handel på
Nasdaq Stockholm. Den 7 mars 2022 antog den gemensamma styrelsen för Collector AB
och Collector Bank en fusionsplan enligt vilken Collector AB, såsom överlåtande bolag,
avses fusioneras med Collector Bank, såsom övertagande bolag (”Fusionsplanen”). Enligt
den av styrelserna antagna Fusionsplanen kommer aktieägarna i Collector AB erhålla en (1)
aktie i Collector Bank för varje innehavd aktie i Collector AB per den 15 augusti 2022.
Förutsatt att de formella fusionsstegen, och de villkor som ställts upp av Nasdaq Stockholms
bolagskommitté, uppfylls kommer aktierna i Collector Bank att tas upp till handel på Nasdaq
Stockholm på eller omkring den 15 augusti 2022. Vid denna tidpunkt kommer även handeln i
aktierna i Collector AB på Nasdaq Stockholm att upphöra.

Intressekonflikter

Det finns inga väsentliga intressekonflikter rörande upptagande till handel av Collector Banks
aktier på Nasdaq Stockholm.
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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 Bank och aktiens framtida utveckling. Det gäller bland annat risker som är
hänförliga till Collector Banks verksamhet, bransch och marknader, legala risker och risker
hänförliga till reglering, finansiella risker samt risker relaterade till värdepapperen, varav
vissa ligger utanför Collector Banks kontroll. Nedan beskrivs de riskfaktorer som bedöms
vara väsentliga för Collector Bank. Collector Bank 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. Bedömningen av varje riskfaktors väsentlighet, baserat på sannolikheten att riskfaktorn inträffar och den förväntade
omfattningen av deras negativa effekter, indikeras genom att riskfaktorerna har graderats
utefter skalan låg, medelhög eller hög.
Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en väsentligt negativ inverkan på
Collector Banks verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan även medföra
att aktierna i Collector Bank minskar i värde, vilket skulle kunna leda till att aktieägare i
Collector Bank förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital.

Risker hänförliga till Collector Banks verksamhet,
bransch och marknader
Koncentrations- och motpartsrisker inom segmenten
Företag och Fastigheter
Ett begränsat antal kunder står för en betydande andel av
Collector Banks intäkter som genereras inom segmenten
Företag och Fastigheter. För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021 utgjorde Collector Banks fem
största kunder i segmenten Företag och Fastigheter
6 procent respektive 8 procent av Collector Banks totala
utlåning till allmänheten (36 214 MSEK). Under samma
period utgjorde Collector Banks 15 största kunder
20 procent av den totala utlåningen till allmänheten, och
alla dessa krediter var hänförliga till Collector Banks
Företagssegment och Fastighetssegment. 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
koncernens primärkapital), så hade koncernen per den
31 december 2021 5 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 Collector AB-koncernens kapitalbas. Om en exponering gentemot en kund

eller en grupp av kunder med inbördes anknytning vid
något tillfälle skulle överstiga 25 procent av kapitalbasen
kan det innebära att Collector Bank blir föremål för regulatoriska sanktioner.
Kunder inom Företags- och/eller Fastighetssegmenten 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 segmenten skulle välja att avsluta eller reducera omfattningen av affärsrelationen med Collector
Bank, oavsett om detta beror på förändrad affärsstrategi, konkurs eller någon annan anledning, är det inte
säkert att Collector Bank kan ersätta affärsrelationen
med en annan affärsrelation av samma storlek och
värde och på liknande villkor, eller överhuvudtaget.
Collector Banks huvudsakliga verksamhetsområde
är den nordiska marknaden och kreditexponeringen är
därmed till stor del hänförlig till verksamhet som bedrivs
i de nordiska länderna med tyngdpunkt i Sverige samt
Tyskland (fastighetsutlåning); år 2021 härrörde
63 procent av rörelseintäkterna från svensk verksamhet.
Därtill består Collector Banks erbjudande inom fastighetskrediter framför allt av större krediter som riktas mot
professionella aktörer såsom kommersiella fastighets
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ägare; tillsammans uppgick dessa krediter till 37 procent
av Collector Banks låneportfölj den 31 december 2021.
Krediterna omfattar juniora och seniora lån med säkerhet i flerbostadsfastigheter och kommersiella fastigheter
i storstadsområden såsom Stockholm, Göteborg, Berlin,
Öresundsregionen, Oslo och Helsingfors samt även
andra tillväxtområden. Fastighetskrediterna är normalt
säkerställda med pant i fastigheter eller aktier i fastighetsägande bolag och har relativt korta löptider. Om
marknadsvärdet av de tillgångar som Collector Bank har
säkerhet i minskar, kan det komma att påverka företagens återbetalningsförmåga, vilket ökar Collector Banks
kreditrisk. Cirka 30 procent av fastighetskrediterna är så
kallade juniorkrediter som lämnas i skiktet ovanför
universalbankernas finansieringsnivåer, vanligen upp till
cirka 80 procent av fastighetens värde, vilket innebär att
Collector Banks möjlighet att få betalt ur säkerheten är
efterställd 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 Bank erbjuder, vilket skulle
medföra en väsentlig negativ effekt på Collector Banks
resultat från produkten fastighetskrediter.
Vidare innehar Collector Bank förfallna fordringar
gentemot privatpersoner som förvärvats från andra
kreditgivare. Portföljerna innehåller fordringar 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 2021 uppgick Collector Banks
utlåning till allmänheten till 36 214 MSEK. Segmenten
Företag respektive Fastigheter stod för 22 procent
respektive 37 procent av utlåningen till allmänheten.
Enligt den tillämpliga modellen för förväntade kredit
förluster delas finansiella tillgångar in i tre olika steg –
Presterande (Steg 1), Underpresterande (Steg 2) och
Nedskrivna (Steg 3). I segmenten Företag och Fastig
heter utgjorde 20 218 MSEK Steg 1, 1 500 MSEK Steg 2
samt 541 MSEK Steg 3.
Om någon av de beskrivna koncentrations- och
motpartsriskerna skulle inträffa på ett sådant sätt att
Collector Bank 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
negativt påverka Collector Banks intäkter och/eller
resultat.
Riskklassificering: Hög
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Risken för kreditförluster i segmenten Privat och
Payments
Inom segmentet Privat erbjuder Collector Bank 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 privatpersoner i Norge, i intervallet 20 000 till 250 000 NOK.
Nyutlåningen i Finland är marginell. 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 (segment Payments) avser den kreditstock
som byggs upp genom Collector Banks 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 Bank över kreditrisken.
Inom segmentet Privat består kreditrisken i att privatpersoner skulle vara oförmögna, eller ovilliga, att uppfylla
sina finansiella åtaganden gentemot Collector Bank allteftersom de förfaller och att Collector Bank som en följd av
detta åsamkas kreditförluster. Risken är främst hänförlig
till privatpersoner som använder Collector Banks tjänster
och som inte kan betala eller som utsätter Collector Bank
för bedrägeri. Vidare har låntagare som är privatpersoner
rätt att göra samma betalningsinvändningar mot Collector
Bank som de hade kunnat göra mot handlaren, varför
Collector Bank även i viss mån är exponerade mot
handlares betalningsförmåga från tid till annan.
Collector Banks utlåning till allmänheten uppgick per
den 31 december 2021 till 36 214 MSEK. Segmenten
Privat och Payments stod för 31 procent respektive
7 procent av utlåningen till allmänheten. 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). I segmenten Privat och Payments utgjorde
10 903 MSEK Steg 1, 566 MSEK Steg 2 och 6 226 MSEK
Steg 3 (varav 770 MSEK var förvärvade krediter).
Om någon av de ovan beskrivna riskerna skulle
materialiseras skulle det kunna påverka Collector Banks
resultat negativt.
Riskklassificering: Hög
Risker hänförliga till Collector Banks anseende
relaterade till den egna verksamheten, externa parter
och marknaderna för finansiella tjänster (ryktesrisker)
Ett högt förtroende för Collector Bank är avgörande för att
kunna ingå, behålla och utveckla avtals- och samarbetsrelationer med befintliga och potentiella kunder, samarbetspartners, låneförmedlare, medarbetare, myndigheter
och andra med vilka Collector Bank samverkar och bedri-
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ver verksamhet. Rykten, användning av Collector Banks
namn i fel sammanhang eller att Collector Bank förknippas med personer och/eller omständigheter som inte är
förenliga med Collector Banks affärskultur kan komma att
påverka Collector Banks varumärke negativt.
Negativ publicitet kan exempelvis uppkomma om
Collector Bank anklagas för bristande efterlevnad av
regulatoriska krav på verksamheten, genom att ett tillsynsärende inleds eller att en annan utredning gällande
Collector Banks verksamhet inleds, eller på grund av
samarbetspartners eller leverantörers beteende på marknaden. Collector Banks rykte och anseende kan även
påverkas negativt av samarbetspartners bristande regelefterlevnad. Negativ publicitet eller dåligt anseende kan
påverka Collector Banks kontakter med tillsynsmyndig
heter och leda till att tillsynsmyndigheter får en negativ
inställning gentemot Collector Bank. Det finns vidare en
risk för att dåligt anseende påverkar kunders villighet att
erlägga betalning för sina krediter eller att kunder i större
utsträckning vidtar legala åtgärder gentemot Collector
Bank. Collector Bank kan även påverkas av rykten och
spekulation i förhållande till den finansiella sektorn i stort,
eftersom sådana kan inverka på allmänhetens förtroende
för den finansiella sektorn och därmed ha en negativ
inverkan på Collector Banks rykte och ställning på marknaden.
Negativ publicitet för Collector Bank 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 Bank på grund av att inlåning från allmänheten
är Collector Banks största finansieringskälla och utgjorde
per 31 december 2021 71 procent av balansomslutningen
(inlåning motsvarande 31 351 MSEK) för Collector Bank. En
vikande inlåning eller ett stort utflöde av inlåningsmedel
kan medföra likviditetsrisker för Collector Bank (se riskfaktorn ”Likviditets- och finansieringsrisker” nedan). Ett
minskat förtroende för den finansiella sektorn kan även
påverka Collector Banks finansieringsmöjligheter och
leda till försämrad tillgång på kapital från andra aktörer
inom den finansiella sektorn.
Om förtroendet för Collector Bank skadas kan det
försämra Collector Banks förmåga att attrahera nya
kunder, bibehålla befintliga kunder, underhålla relationer
med externa parter och erhålla finansiering.
Riskklassificering: Hög

Därför kan efterfrågan på Collector Banks låneprodukter
påverkas negativt av förändringar som påverkar detaljoch e-handeln i Norden och den allmänna riskbenägenheten hos konsumenter. Därtill kan höga arbetslöshets
nivåer på de marknader där Collector Bank bedriver sin
verksamhet minska antalet kunder som kvalificerar sig för
Collector Banks låne- och kreditprodukter, och sannolikt
påverka Collector Banks kreditförluster negativt, vilket i
sin tur kan ha en negativ inverkan på Collector Banks
förmåga att behålla storleken på låneportföljen. Inom
segmenten Företag och Fastigheter är riskerna framför
allt kopplade till en försämrad kreditvärdighet hos de
parter till vilka Collector Bank lämnat krediter. Ökad oro
för ekonomin bland konsumenter eller en nedgång i
konsumtion i Norden kan komma att få en negativ inverkan på försäljningen hos Collector Banks företagskunder,
och därmed i sin tur på Collector Banks förmåga att generera nyutlåning och intäkter.
Omvärlden har sedan 2020 präglats av COVID-19.
Pandemin är ett exempel på hur ett försämrat ekonomiskt
konjunkturläge och ekonomisk osäkerhet kan påverka
Collector Bank. Under delar av 2020 har företagskrediter
och factoringflödet minskat till följd av pandemin i kombination med att Collector Bank hade ett mer selektivt
förhållningssätt till nya affärsmöjligheter som en följd av
denna. Det finns en risk att Collector Banks åtgärder visar
sig vara otillräckliga och att ytterligare åtgärder kan
komma att bli nödvändiga om ett kraftigt försvagat
konjunkturläge eller allmän ekonomisk oro skulle uppstå.
Osäkerhet på kapital- och kreditmarknaden kan även
påverka Collector Banks möjligheter att erhålla finansiering, se riskfaktorn ”Likviditets- och finansieringsrisker”
nedan.
I slutet av februari 2022 inledde Ryssland ett militärt
angrepp på Ukraina. Kriget i Ukraina har resulterat i en
stor osäkerhet och volatilitet på såväl globala- som lokala
marknader. Konflikten har lett till en försämring av det
allmänna säkerhetspolitiska läget, även i Europa, och det
finns risk för ytterligare upptrappning av konflikten. Det är
i nuläget osäkert vilken effekt som kriget i Ukraina
kommer att få i ett längre perspektiv på den globala
ekonomin samt kapital- och kreditmarknaderna, men
effekterna av kriget skulle kunna få negativa effekter på
Collector Banks verksamhet, finansiella ställning och
resultat. Collector har i nuläget inga väsentliga direkta
eller indirekt exponeringar mot Ryssland eller Ukraina.

Risker hänförliga till försämringar i den allmänna
ekonomiska utvecklingen

Riskklassificering: Hög

Collector Bank är exponerat mot risker hänförliga till en
försämring av det allmänna ekonomiska konjunkturläget
bland annat kopplade till minskad efterfrågan på Collector
Banks produkter och minskad betalningsförmåga. Inom
segmenten Privat och Payments ger Collector Bank ut
privatlån, kreditkort samt krediter vilka i allmänhet
används för generell konsumtion och konsumentköp.

Risker hänförliga till Collector Banks förmåga att
hantera tillväxt
Collector Bank har uppvisat en hög tillväxt de senaste
åren och under räkenskapsåren som avslutades den
31 december 2020 och 2021 ökade låneportföljen med
7 procent respektive 14 procent. Till följd av Collector
Banks tillväxt har vikten av att hantera operativa risker i
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samband med exempelvis rekrytering och bibehållande
av personal samt anlitande av samarbetspartners med
tillräcklig branscherfarenhet 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.
Collector Bank kan 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 oförutsedda kostnader på grund av
svårigheter med att integrera olika verksamheter,
personal, teknik och IT.
Därtill finns det en risk att Collector Bank 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 Collector Banks tillväxt på ett
effektivt sätt samt kapitaltäckningsregler kan väsentligt
negativt påverka Collector Banks fortsatta tillväxt.
Riskklassificering: Medel
Risker hänförliga till konkurrensen på marknaden för
finansiella tjänster
De länder inom vilka Collector Bank bedriver verksamhet
karaktäriseras av hård konkurrens och fragmentering och
en stor ökning av efterfrågan på bland annat privatlån i
dessa länder har lett till ökad konkurrens mellan långivare. Collector Banks konkurrenter kan huvudsakligen
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 betalningslösningar (som exempel
Klarna och Qliro). Konkurrensen i dessa länder baseras
främst på (i) månadskostnadens storlek (inklusive ränta,
avgifter och amortering), (ii) övriga villkor för det erbjudna
lånet, bland annat storleken, löptiden och andra villkor,
samt (iii) kvaliteten på tjänsterna i form av snabbheten för
ansökan och processen, enkelheten i produkten och
faktureringen samt lånetillgängligheten.
Universalbankerna som är verksamma på Collector
Banks marknader kan komma att öka sitt fokus på privatlån, faktura- och delbetalningstjänster, kreditkort,
sparande, fastighetskrediter, företagskrediter och factoring. Nischade kreditgivare är Collector Banks huvudsakliga konkurrenter eftersom de riktar sig mot liknande
kundgrupper och erbjuder liknande produkter och tjänster som Collector Bank. Till följd av stor efterfrågan på
privatlån i Norden kan även nya nischade kreditgivare
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komma att ta sig in i regionen och öka konkurrensen.
Collector Bank har särskilt noterat en ökad konkurrens
från norska nischbanker, till följd av strängare regulatoriska krav på den norska marknaden än den svenska.
Därtill har flera nya företag med olika internetfokuserade
affärsmodeller nyligen tagit sig in på marknaden för betalningslösningar. Denna ökade konkurrens kan leda till
minskad efterfrågan på Collector Banks kreditprodukter,
vilket kan leda till att Collector Bank, för att kunna konkurrera, tvingas sänka avgifterna eller räntan på dessa
produkter.
Om Collector Bank inte kan konkurrera framgångsrikt
med andra långivare eller kreditgivare kan efterfrågan på
Collector Banks produkter komma att minska. Collector
Bank kan också tvingas sänka avgifterna eller räntan på
sina produkter i syfte att konkurrera eller upprätthålla
efterfrågan.
Riskklassificering: Hög
Collector Banks verksamhet är känslig för volatilitet i
räntor och förändringar i Collector Banks konkurrens
situation som påverkar räntemarginalen mellan dess
utlåning och inlåning
Collector Bank påverkas av räntefluktuationer. Förändringar i räntenivåer, avkastningskurvor och skillnader
mellan olika räntor kan påverka Collector Banks räntemarginal mellan dess utlåning och inlåning. Collector
Bank är exponerat för skillnader mellan den ränta som
betalas till inlåningskunder, eller till Collector Banks andra
finansieringskällor, och den ränta som Collector Bank tar
ut av kunderna för sina låne- och kreditprodukter. Även
om den största delen av den ränta som Collector Bank
betalar till inlåningskunder och andra finansieringskällor,
liksom den största delen av den ränta som Collector Bank
begär i sina låneerbjudanden är rörlig, finns det en risk att
Collector Bank inte kommer att kunna justera den rörliga
räntan på sådana tillgångar och skulder. Collector Bank
överför inte alltid räntehöjningar till sina kunder och
räntehöjningar kan därför leda till högre kostnader för
Collector Bank. I de fall där Collector Bank överför räntehöjningar till sina kunder finns det en risk att Collector
Bank 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 Collector Banks lönsamhet,
kassaflöde och finansiella ställning. Skulle Collector Bank
överföra räntehöjningar på konsumenter finns det risk för
att Collector Banks tjänster skulle bli mindre konkurrenskraftiga och att efterfrågan på Collector Banks tjänster
skulle minska, vilket skulle påverka Collector Banks framtida tillväxt. Vidare kanske Collector Bank 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 Bank måste meddela sina kunder i förväg om
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att räntan ska höjas. Notifieringstiderna för sådana
meddelanden varierar från land till land.
Förändringar i konkurrenssituationen kan också
påverka skillnaden i räntenivå mellan Collector Banks
utlåning och inlåning. Om Collector Banks finansieringskostnader skulle öka på grund av väsentligt höjda marknadsräntor, konkurrenstryck, regulatoriska krav eller av
andra skäl och Collector Bank inte kan höja räntan på
sina låneprodukter i tid, eller över huvud taget, kan det ha
en väsentlig negativ inverkan på Collector Banks räntenettomarginal.
Det finns dessutom en risk att räntor på Collector
Banks marknader kommer att stiga kraftigt eller att räntemiljön på Collector Banks marknader inte fortsatt kommer
att vara gynnsam under framtida rapporteringsperioder.
En miljö med högre räntor skulle kunna leda till minskad
efterfrågan på Collector Banks 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 följaktligen leda till ökat antal lån som blir föremål för inkassoåtgärder. En volatil ränta eller en förväntan om att räntenivåerna ska höjas kan också leda till att kunder föredrar
lån med fast ränta.
Riskklassificering: Hög
IT-risker
Collector Banks IT-infrastruktur är kritisk för verksamheten
och för att Collector Bank ska kunna leverera tjänster till
sina kunder och övriga intressenter. De huvudsakliga
risker som Collector Bank exponeras gentemot är risk för
intrång, att avbrott skulle inträffa i exempelvis IT, elförsörjning, kommunikationssystem och andra system som
Collector Bank använder eller om servrar som Collector
Bank utnyttjar skadas av fysiska eller elektroniska haverier, kryptovirus eller liknande störningar.
Avbrott eller fel i IT-systemen skulle kunna hindra eller
försvåra Collector Banks möjlighet att tillhandahålla tjänster till sina kunder och övriga intressenter. Vidare skulle
otillräckliga skyddssystem, tekniska fel eller cyberattacker kunna resultera i förlust av viktig data eller att känslig data som Collector Bank samlat in sprids, vilket i sin tur
kan exponera Collector Bank för rättsliga processer. Att
ersätta eller försöka återfå data som förlorats kan vidare
vara kostsamt och tidskrävande, och skulle även kunna få
en negativ inverkan på Collector Banks anseende.
Det finns även en risk för att Collector Banks IT-infrastruktur 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 Bank vara
tvunget att uppgradera sina IT-system och resurser för att
möta kraven, vilket kan resultera i tidsfördröjningar och
ökade kostnader för Collector Bank. Det finns vidare en
risk för att Collector Bank inte lyckas förutse, hantera och

genomföra nödvändiga förändringen i IT-infrastrukturen
vid de tidpunkter i framtiden där det kan krävas.
Collector Bank 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 Bank förlitar sig även på systemen
för betalningsflöden som sker via banker och kreditinstitut. Om externa leverantörer till vilka Collector Bank
outsourcar affärskritiska funktioner inte utför sitt arbete på
ett fullgott sätt eller saknar tillräckliga skyddssystem, kan
Collector Bank ådra sig kostnader för att lösa fel orsakade av sådana leverantörer. Beroende på vilken funktion som berörs kan sådana fel leda till avbrott i verksamheten, ineffektiva processer eller förlust av känslig data.
Vidare skulle Collector Banks förmedlingsavtal beträffande del av inlåningsverksamheten, vid händelse av
driftavbrott, kunna medföra försvårande omständigheter
för Collector Bank att vidta åtgärder för att säkra inlåningskundernas omedelbara tillgång till sina tillgodo
havanden och konton.
Riskklassificering: Medel
Risker hänförliga till att Collector Bank inte har
tillräckliga verktyg eller information för att göra
korrekta bedömningar av kreditrisken (modell-, analysoch informationsrisk)
Som en del av Collector Banks kreditgivningsprocess
inom segmenten Privat och Payments används modeller
för att beräkna sannolikheten för att en låntagare kommer
att kunna betala räntor, avgifter och avbetalningar i tid
(så kallade scoringmodeller). Collector Banks scoring
modeller är delvis baserade på analys av historiska data
avseende utvecklingen för lånen inom verksamheten,
men måste också skräddarsys för specifika målgrupper
och marknader. Trots att Collector Bank kontinuerligt
utvärderar och justerar sina scoringmodeller kan dessa
visa sig otillräckliga för att skydda mot oväntade kredit
förluster till följd av bland annat interna brister i arbetet
med riskhantering eller att det föreligger väsentliga
skillnader mellan nya lånesökande och de kunder på
vilka Collector Banks scoringmodeller är baserade. Om
Collector Bank misslyckas med att införliva historiska
kreditprestandadata inom hela Collector Banks verksamhet kan detta resultera i att Collector Bank inte kan
bedöma en kunds kreditvärdighet korrekt. Scoringmodellerna kan även komma att användas på ett felaktigt sätt,
informationen som används i modellerna kan visa sig vara
felaktig och Collector Banks anställda kan komma att
göra felaktiga kvalitativa riskbedömningar, vilket kan få till
följd att Collector Bank ställer ut lån eller krediter till
personer som inte har återbetalningsförmåga.
Vilken extern information avseende skulder och
inkomster som är tillgänglig för Collector Bank vid kreditgivning inom segmenten Privat och Payments via kreditupplysningsföretag och andra externa parter varierar från
land till land. I vissa länder där Collector Bank är verksamt
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måste Collector Bank i stor utsträckning förlita sig på
finansiell och annan information som tillhandahålls av den
lånesökande själv vid kreditprövningen. Därtill varierar tillgången på annan relevant information, exempelvis information om civilstånd och boendetyp, mellan de olika
länderna där Collector Bank 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 dokumentation 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 Bank. Om mängden och
kvaliteten av den information som finns tillgänglig för
Collector Bank skulle minska på grund av ändringar av
lagar och förordningar, eller av något annat skäl, kan det
ha en negativ inverkan på Collector Banks förmåga att
bedöma kreditvärdigheten hos lånesökande och leda till
ökade kreditförluster. Om Collector Banks scoringmodeller inte visar sig effektivt kunna förutse framtida kreditförluster eller på annat sätt visar sig otillräckliga, eller om
information eller dokumentation som lånesökande tillhandahåller av något skäl visar sig felaktig, eller felaktigt
använd av Collector Bank, kan Collector Bank bli föremål
för regulatoriska sanktioner eller ådra sig väsentliga
kreditförluster.
Inom segmenten Företag och Fastigheter innefattar
Collector Banks kreditgivningsprocess bland annat riskklassificering av kunden, bedömning av kundens återbetalningsförmåga och värdering av eventuella säkerheter.
Collector Banks kreditbedömning inom segmenten Företag och Fastigheter är komplex och ställer höga krav på
bedömning och analyser av kundernas riskklass och återbetalningsförmåga, vilket bland annat inbegriper analyser
av kundens affärsmodell, branschspecifika risker, nuvarande och framtida kassaflöde, likväl som nuvarande och
framtida finansiering och likviditetssituation m.m. Säkerheter ställs normalt i form av företagshypotek, pant i aktier
eller fastigheter, vilka från tid till annan kan vara svåra att
värdera och/eller variera i värde över tid. Collector Banks
värdering av säkerheter utgår från vedertagna metoder
inom respektive område men är mindre automatiserad
och innehåller istället ett ökat inslag av bedömning som
är specifik för den enskilda kunden. Collector Banks
åtaganden mot ett företag kan i vissa fall utgöra, för
Collector Bank, väsentliga exponeringar vilket innebär att
fel i eller otillräcklig riskklassificering, bedömning av återbetalningsförmåga eller värdering av säkerheter kan
medföra att Collector Bank ådrar sig väsentliga kreditförluster.
Risken för kreditförluster har historiskt sett varit större
när Collector Bank etablerar sig på en ny marknad eller
introducerar en ny produkt än för befintliga produkter och
marknader. Detta eftersom Collector Bank saknar tillräcklig historisk data avseende lånens utveckling. Följaktligen
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kan Collector Bank, om Collector Bank i framtiden etablerar sig på nya marknader eller introducerar nya produkter,
bli föremål för större kreditförluster, vilka kanske inte avtar
förrän Collector Bank får tillgång till tillräcklig information
och etablerar en effektiv process för beviljande av lån
eller krediter.
För det fall de bedömningar som Collector Bank har
gjort eller statistiska modeller som Collector Bank använder inte visar sig effektivt kunna förutse framtida kreditförluster eller på annat sätt visar sig otillräckliga, eller felaktigt använd av Collector Bank, kan Collector Bank bli föremål för regulatoriska sanktioner eller ådra sig väsentliga
kreditförluster.
Riskklassificering: Hög

Legala risker och risker hänförliga till reglering
Risker hänförliga till att Collector Banks verksamhet är
föremål för omfattande reglering och tillsyn samt
regulatoriska förändringar och att det finns en risk att
relevanta tillsynsmyndigheter bedömer att Collector
Bank inte fullt ut följer, eller att Collector Bank kan
bryta, eller tidigare har brutit mot tillämpligt regelverk
Collector Banks bankrörelse är föremål för myndighetstillsyn samt omfattande reglering och tillsyn i samtliga de
jurisdiktioner där Collector Bank är verksamt. Exempelvis
måste Collector Bank följa lokala regler, förordningar och
administrativa bestämmelser för bankverksamheten om
hur verksamheten ska bedrivas, penningtvätt och finansiering av terrorism, hantering av personuppgifter, betalning och betaltjänster, konsumentkrediter, kapitalkrav,
rapportering, regelefterlevnad, intern styrning och
kontroll, outsourcing och skatt. Samtliga dessa områden
är föremål för förändring över tid och efterlevnad av
dessa kan från tid till annan medföra avsevärda kostnader. Dessutom kan dessa lokala regler, förordningar och
administrativa bestämmelser skilja sig väsentligen från
jurisdiktion 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 Bank inte fullt ut följer, att Collector
Bank bryter mot, eller tidigare har brutit mot, tillämpliga
regelverk, förordningar och administrativa bestämmelser.
Om det bedöms att Collector Banks 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 Collector Banks verksamhet, finansiella ställning och resultat. Collector Bank
kan till exempel drabbas av ett antal sanktioner, främst
utfärdade av Finansinspektionen, men även från tillsynsmyndigheter i respektive land i vilket Collector Bank
bedriver verksamhet, inklusive: (i) icke-offentliga anmärkningar från en tillsynsmyndighet med krav på att avhjälpa
en viss brist, (ii) sanktionsavgift och en offentlig anmärk-
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ning, (iii) sanktionsavgift och en offentlig varning gällande
potentiell återkallelse av tillstånd, och (iv) återkallelse av
ett eller flera av Collector Banks tillstånd att bedriva verksamhet. Exempelvis har Collector Bank den 9 februari
2022 mottagit en begäran om yttrande från Finansinspektionen vars preliminära bedömning är att banken inte
har grundat sin kreditprövning på tillräckliga uppgifter om
konsumentens ekonomiska förhållanden. Mot den
bakgrunden är Finansinspektionens preliminära bedömning att banken inte iakttagit god kreditgivningssed och
inte följt konsumentkreditlagen. Finansinspektionen har
meddelat att myndigheten därför överväger att vidta
åtgärd mot Collector Bank med stöd av 15 kap. 1 § lag om
bank- och finansieringsrörelse. Collector Bank kan också
bli föremål för granskning från andra myndigheter eller
organ, inklusive Konsumentverket och Integritetsskyddsmyndigheten och motsvarande tillsynsmyndigheter i
övriga länder som Collector Bank är verksamt i.
Även om Collector Bank generellt sett använder sig
av extern såväl som intern juridisk expertis i den löpande
verksamheten, kan Collector Bank 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 Bank samt att
domstolar och myndigheter kan komma att tillämpa dessa
annorlunda än Collector Bank, vilket kan resultera i sanktioner eller föranleda att Collector Bank måste ändra sin
affärsstrategi eller verksamhet. Till exempel var Collector
Bank under 2020 föremål för granskning av Finansinspektionen till följd av den extra kreditförlustreservering
om 800 MSEK som genomfördes i samband med bokslutet för det fjärde kvartalet 2019, vilken medförde att
Collector Banks kapitalbas tillfälligt understeg buffertkapitalkravet. Sådana granskningar kan, även om de inte
resulterar i utdömda sanktioner, medföra att Collector
Bank behöver allokera betydande resurser samt kräva en
stor del av ledningens uppmärksamhet, vilket kan ha en
negativ effekt på Collector Banks verksamhet. Collector
Bank för löpande dialog med Finansinspektionen om
uttolkning av regelverksfrågor och det finns risk för att
Finansinspektionen inte delar de bedömningar som
Collector Bank har gjort. Det medför en risk för att
Collector Bank kan komma att behöva anpassa sina
interna rutiner och processer avseende kreditriskhantering, inklusive anställa ny personal eller tillskjuta resurser
och kompetens på kreditriskområdet, men även att
Finansinspektionen kan bedöma att Collector Bank inte
efterlever kraven i regelverket och inkludera sådana
bedömningar i ett eventuellt sanktionsbeslut mot
Collector Bank.
Om Collector Bank bedöms ha misslyckats med att
efterleva tillämpliga lagar, regler och administrativa
bestämmelser kan Collector Banks anseende lida skada
och Collector Bank bli föremål för av bland andra Finansinspektionen meddelade sanktioner.

Den regulatoriska miljön för bankverksamhet är ofta
föremål för utvärdering, granskning och förändring samt i
fokus för medial granskning och bedömning. Tillämpliga
förordningar och regulatoriska krav är föremål för betydande förändringar och har generellt sett blivit striktare
sedan den globala finanskrisen. Collector Bank är följaktligen exponerat för risker som uppstår till följd av den
regulatoriska osäkerheten och den snabbt föränderliga
och växande regulatoriska miljön, inklusive risken att de
grundläggande förutsättningarna för Collector Banks
verksamhet kan förändras på grund av förändring, eller
förändrad tolkning, av befintliga regler och förordningar,
på grund av implementering av nya regler och förordningar samt i vilken utsträckning reglerna varierar mellan
de olika jurisdiktioner inom vilka Collector Bank 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 Bank kan erbjuda, vilket skulle
kunna innebära att Collector Banks intäkter minskar.
Sådana förändringar kan vidare innebära att Collector
Bank kan komma att behöva se över sina rutiner eller på
annat sätt behöva anpassa sin verksamhet. Exempel på
sådana förändringar är Finansinspektionens nya allmänna
råd om konsumentkrediter som trädde i kraft den
1 november 2021, innefattande vägledning om bestämmelserna i konsumentkreditlagen (2010:1846) avseende
god kreditgivningssed, kreditprövning och borgen. Ett
annat exempel är att reglerna i Finland om räntetak för
konsumentkrediter fick ett utvidgat tillämpningsområde
till följd av COVID-19. Vidare ökar kostnaderna för regel
efterlevnad och kontroll av regelefterlevnad till följd av allt
mer omfattande reglering. Om grundläggande förutsättningar för Collector Banks verksamhet skulle förändras
eller ny utveckling av, och förändringar i, den regulatoriska miljön skulle ske, skulle det kunna få en väsentlig
negativ inverkan på Collector Banks verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Riskklassificering: Hög
Risker hänförliga till att Collector Banks verksamhet
är beroende av de tillstånd att bedriva rörelse som
Finansinspektionen utfärdat
Enligt BFRL får bankrörelse endast bedrivas av svenska
banker efter tillstånd från Finansinspektionen. Svenska
banker är föremål för tillsyn av Finansinspektionen. Ett
tillstånd utfärdat av Finansinspektionen kan, efter ett notifieringsförfarande, passporteras för att verksamhet ska
kunna bedrivas inom andra stater inom EES, antingen
genom filialetablering eller genom gränsöverskridande
verksamhet. Collector Bank har sedan 2015 tillstånd att
bedriva bankrörelse utfärdat av Finansinspektionen.
Därutöver har Collector Bank tillstånd att förmedla livoch sakförsäkringar enligt lagen (2018:1219) om
försäkringsdistribution.
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Collector Bank har tillstånd utfärdade av Finansinspektionen enligt ovan. Dessutom bedriver Collector
Bank bankverksamhet i andra länder inom EES och även
om Collector Bank passporterar sina respektive tillstånd
till andra EES-länder och således efterlever regler och
förordningar i sin hemstat kan lokala regler och förordningar variera inom de EES-länder där Collector Bank
bedriver verksamhet och dessa kan avvika från regler
och förordningar inom den tillämpliga hemstaten.
Collector Banks tillstånd är obegränsade i tid men är
möjliga att återkalla. 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 Collector Banks tillstånd.
Vidare, eftersom Collector Bank står under tillsyn av
flera olika tillsynsmyndigheter, kan Collector Bank komma
att möta svårigheter om det föreligger konflikter mellan
lagar och regler, eller mellan olika tillsynsmyndigheters
tillämpning av lagar och regler.
Om Collector Bank skulle bli föremål för väsentliga
sanktioner, anmärkningar, varningar och/eller straffavgifter kan det orsaka betydande, och potentiellt irreparabel,
skada på Collector Banks renommé. Collector Banks
verksamhet är även beroende av Collector Banks tillstånd att bedriva bankrörelse. Permanent eller tillfällig
förlust av tillståndet att bedriva bankrörelse skulle tvinga
Collector Bank att upphöra med sin bankrörelse.
Riskklassificering: Hög
Risker hänförliga till att Collector Bank 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 är, i egenskap av bank, föremål för omfattande reglering rörande kapitaltäcknings- och likviditetskrav, vilket främst regleras av regelpaketet bestående av
EU:s kapitaltäckningsdirektiv 2013/36/EU (”CRD IV”),
såsom ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2019/878 (”CRD V”), och CRR, såsom ändrat
genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2019/876 (”CRR II”), vilka tillsammans implementerar
Basel III-överenskommelsen 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 strukturella systemrisker. Collector Bank måste vid varje given
tidpunkt uppfylla de specificerade kapital- och likviditetskvoterna samt ha tillgång till tillräckligt kapital och likviditet. Om Finansinspektionen finner det nödvändigt kan
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myndigheten dessutom ställa högre kapitalkrav på
Collector Bank. Följaktligen exponeras Collector Bank för
risken för förändringar av gällande regler om kapitaltäckning och likviditet, förändringar av Finansinspektionens
bedömning av bankrörelsen i förhållande till kraven i
regelverket, samt införandet av nya regler och förordningar. Det finns även en risk att relevanta myndigheter
bedömer att Collector Bank inte fullt ut uppfyller kraven i,
eller att Collector Bank bryter mot, gällande regelverk. En
sådan situation kan leda till ytterligare oväntade krav i
förhållande till de kapital-, skuldsättnings-, likviditets- och
finansieringskvoter som Collector Bank måste uppfylla,
eller förändring av hur sådana kvoter ska beräknas.
Den 27 juni 2019 trädde CRR II och CRD V i kraft. De
reviderade kapitaltäckningsreglerna i CRR II och CRD V
medför betydande förändringar av CRD IV och CRR och
merparten av reglerna började tillämpas från och med
den 28 juni 2021. Ändringarna i CRR II innebär bland
annat att reglerna för stora exponeringar har ändrats från
att ha beräknat exponeringar utifrån det godtagbara kapitalet, till att beräkna exponeringar utifrån institutets
primärkapital (dvs. exklusive supplementärkapital). Även
om Collector Banks exponeringar understiger gränsen på
25 procent av primärkapitalet, även efter den 28 juni
2021, innebär förändringarna att Collector Bank även i
framtiden behöver tillse att tillräckligt med primärkapital
binds upp för att dess stora exponeringar inte ska överskrida 25 procent av primärkapitalet. För det fall Collector
Bank i framtiden skulle ha exponeringar som överskrider
gränsen på 25 procent av primärkapitalet, kan Collector
Bank bli föremål för regulatoriska sanktioner. I december
2017 publicerade Baselkommittén ett antal förslag till
förändringar av Basel III-regelverket. De föreslagna revideringarna (”Basel IV”) innebär stora förändringar och
föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 med en infasningsperiod om fem år. De föreslagna förändringarna
innebär bland annat att kapitalkraven kan komma att öka
genom att schablonmetoderna för beräkning av kapitalkrav blir mer riskkänsliga och komplexa. Detta kan
medföra att Collector Bank behöver binda upp ytterligare
kapital vilket kan påverka Collector Banks utveckling och
tillväxt negativt.
Collector Banks 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”), såsom ändrat genom
direktiv (EU) 2019/879 (”BRRD II”), 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 (”bailin”), vilket i sin tur kan påverka Collector Banks finansieringskostnader. Collector Bank kan även ådra sig kostnader för att övervaka och efterleva dessa nya krav.
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Collector Bank är vidare exponerat för risken att verksamheten utvecklas på ett sätt som kan leda till att dess
intäkter minskar, vilket kan påverka Collector Banks kapitaltäckning. En brist på kapital, eller marknadens uppfattning om en kapitalbrist, kan leda till krav från myndigheter
om att anskaffa ytterligare kapital, att balansera vinster
eller frysa utdelningar. Collector Bank kan behöva
anskaffa ytterligare kapital genom, exempelvis, emission
av aktier eller andra värdepapper, vilket kan leda till
ianspråktagande av eget kapital avsett för verksamheten,
vilket skulle kunna påverka dess utveckling och tillväxt.

tvätt eller finansiering av terrorism eller att bryta mot sanktioner har ökat över hela världen i allmänhet och för
snabbväxande företag i synnerhet. Brott mot tillämpliga
lagar, föreskrifter, eller upptäckt av att Collector Banks
policies inte varit tillräckligt robusta i en enskild jurisdiktion, kan leda till sanktioner i form av en anmärkning eller
varning, sanktionsavgift eller återkallelse av Collector
Banks tillstånd. Även Collector Banks affärsrelationer och
anseende kan skadas.

Riskklassificering: Hög

Risker hänförliga till behandling av personuppgifter
Collector Banks möjlighet att samla in, behålla, dela och
på annat sätt behandla kunduppgifter regleras av dataskyddslagstiftning, marknadsföringslagar, sekretesskrav
och andra regulatoriska restriktioner. Av särskild vikt är
Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådet
förordning (EU) nr 2016/679) (”GDPR”) som trädde i kraft i
maj 2018. 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 behandlingen. 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 säkerställts, inklusive men inte begränsat till fullgörelse av avtal. Det finns en risk att Collector
Banks säkerhetsrutiner avseende personuppgifter, och
andra rutiner för skyddande av personuppgifter, inte är
tillräckliga för att förhindra att utlämnande eller behandling av personuppgifter 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, i egenskap av personuppgiftsbiträde,
behandlar personuppgifter i strid med biträdesavtal. Om
GDPR inte följs skulle Collector Bank kunna utdömas att
betala höga vitesbelopp (upp till 20 MEUR eller 4 procent
av bolagets globala årsomsättning).
Collector Banks regelefterlevnad avseende personuppgiftshantering övervakas primärt av Integritetsskyddsmyndigheten och motsvarande tillsynsmyndigheter för
personuppgifter i Finland och Norge eller andra länder
vari Collector Bank behandlar eller kan komma att
behandla personuppgifter.

Risker hänförliga till penningtvätt och finansiering av
terrorism eller överträdelser av handelssanktioner
Collector Bank omfattas av lagar och andra författningar
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt om handelssanktioner. Det finns en risk att
Collector Bank bryter mot såväl de regler som förbjuder
penningtvätt och finansiering av terrorism som handelssanktioner och följaktligen drabbas av rättsliga konsekvenser till följd därav.
Den 20 maj 2015 antog Europaparlamentet direktiv
2015/849/EU om åtgärder för att förhindra att det finansiella 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 åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
(”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 Penningtvättsdirektivet införlivas i Penningtvättslagen och
regeländringarna trädde i kraft den 1 januari 2020. Den
3 december 2020 trädde även Europaparlamentet och
rådets direktiv (EU) 2018/1673 om bekämpande av
penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser i kraft
(det ”Sjätte penningtvättsdirektivet)”, vilket ersätter det
Fjärde och Femte penningtvättsdirektivet i vissa delar,
främst avseende den straffrättsliga regleringen. Penningtvättslagen innehåller bland annat krav på att näringsidkare som omfattas av lagen ska ha en allmän riskbedömning, 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 Bank bedriver verksamhet,
betrakta Collector Banks policies och rutiner som otillräckliga i förhållande till kraven på efterlevnad av lokala
regler och standarder. Risken för att utnyttjas för penning-

Riskklassificering: Hög
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Ändringar av lagar och regler för behandling av
personuppgifter, eller av andra lagar och regler, skulle
kunna påverka Collector Banks tillgång till uppgifter för
riktad marknadsföring och kreditbedömningar eller leda
till begränsningar i användandet av sådana uppgifter,
vilket skulle kunna påverka Collector Banks marknads
aktiviteter och beslutsprocesser negativt.
GDPR och andra förändringar i dataskyddslagstiftning, inom något av de länder inom vilka Collector Bank
har verksamhet, skulle kunna ha en väsentlig negativ
inverkan på Collector Banks verksamhet, finansiella ställning och resultat, särskilt om de skulle innebära begränsningar i användandet av personuppgifter.
Riskklassificering: Hög
Risker hänförliga till förändrade redovisningsprinciper
Från tid till annan förändras International Accounting Standards Board (”IASB”) och/eller EU-bestämmelserna i
IFRS-EU, vilka reglerar upprättandet av Collector Banks
räkenskaper. Dessa förändringar kan vara svåra att
förutse och kan väsentligen påverka hur Collector Bank
bokför och rapporterar sin finansiella ställning och sitt
resultat. Vidare kan Collector Bank behöva justera sina
redovisningsprinciper för att anpassa sig till rådande
marknadsförhållanden. För att öka jämförbarheten med
andra bolag på marknaden genomförde Collector
AB-koncernen under 2020 förflyttningar mellan poster i
resultaträkningen. Justeringarna påverkade vissa
nyckeltal.
I vissa fall kan Collector Bank tvingas att tillämpa nya
eller reviderade standarder retroaktivt, vilket innebär
omräkning 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
Värdering (”IFRS 9”). Implementeringen av IFRS 9 resulterade i en engångsökning av avsättningarna för förluster
hänförliga till dess privatlåneportfölj eftersom Collector
Bank 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 redovisnings- och rapporteringsstandarder som reglerar upprättandet av Collector Banks finansiella redovisning, som
Collector Bank, om det bedöms lämpligt, kan välja att
tillämpa före det att ändringarna blir bindande, eller som
Collector Bank kan bli tvunget att tillämpa.
Riskklassificering: Medel
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Finansiella risker
Likviditets- och finansieringsrisker
Likviditets- och finansieringsrisker avser risken att
Collector Bank inte kan låna upp erforderliga medel eller
avyttra tillgångar på acceptabla villkor för att infria sina
betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt.
En betydande del av Collector Banks inlåning från
allmänheten förmedlas via partnerkanaler. Inlåning från
allmänheten är Collector Banks största finansieringskälla
och utgjorde per den 31 december 2021 71 procent av
balansomslutningen, vilken vid periodens slut 2021
uppgick till 31 351 MSEK. Övrig finansiering sker huvudsakligen genom certifikat och MTN-program. Inlåning från
allmänheten och finansiering från certifikatmarknaden är i
huvudsak kortfristig men finansiering från kapitalmarknaden är långsiktig. Per dagen för detta Prospekt har
Collector Bank utestående obligationer som emitterats
under Collector Banks MTN-program uppgående till ett
totalt nominellt belopp om 3 520 MSEK. Därutöver har
Collector Bank 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 i Collector Bank
uppgick vid 2021 års utgång till 2 364 MSEK. Eftersom
Collector Banks utlåning i vissa fall har längre löptider än
dess upplåning medför det en risk för Collector Banks
finansiering på lång sikt. Eventuella dyrare upplåningskostnader, vikande inlåning från allmänheten eller krav på
snabb återbetalning av inlåning till allmänheten på grund
av exempelvis försämrat rykte, försämrat kreditbetyg,
ökad konkurrens, ytterligare räntesänkningar som medför
att sparande på konto inte framstår som attraktivt, politiska ingripanden eller andra oförutsedda händelser kan
få en väsentlig negativ effekt på Collector Banks möjligheter att finansiera sin verksamhet. Collector Bank kan
även sakna tillräckliga likvida medel till att återbetala inlåning i den takt som återbetalning begärs från fordringshavare samt att i sådant fall i övrigt fullgöra sina förpliktelser
allteftersom de förfaller till betalning.
Collector Bank kan 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 omständigheter på den finansiella marknaden i stort och Collector Banks kreditvärdighet. Collector Banks tillgång till externa finansieringskällor
kan därmed begränsas helt eller delvis eller ske på
mindre fördelaktiga villkor. Till exempel var förutsättningarna på den svenska marknaden för skuldinstrument
sämre under första kvartalet 2020 till följd av spridningen
av COVID-19 och osäkerheten på den globala marknaden. Rysslands militära angrepp på Ukraina, och det
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försämrade säkerhetsläget globalt och i Europa som följt,
har resulterat i stor osäkerhet och volatilitet på såväl
globala- som lokala marknader, och kan få negativa
effekter för tillgången till kapital på kapital- och kreditmarknaderna. Det finns en risk att Collector Bank kan
behöva ytterligare finansiering i framtiden och att sådan
finansiering inte är tillgänglig på för Collector Bank
acceptabla villkor.
Vidare finns det en risk för att Collector Bank i framtiden kan komma att överträda villkoren för utgivna obligationer respektive certifikat eller villkoren i sina befintliga
kreditavtal till följd av omständigheter inom eller utanför
Collector Banks kontroll. Sådant avtalsbrott kan leda till
att borgenären äger rätt att omförhandla villkoren eller
säga upp avtalet med följden att medlen omedelbart
förfaller till betalning.

Collector Bank är också exponerat för risken att det
bokförda värdet på Collector Banks portföljer, omräknade
till SEK, förändras på grund av förändringar i utländska
växelkurser. Även om det bokförda värdet av portföljer i
lokala valutor är oförändrade skulle ett ökat bokfört värde
vid omräkning till SEK påverka Collector Banks kapitaltäckningsställning på ett negativt sätt. Ur ett kortsiktigt
kapitaltäckningsperspektiv skulle en svag svensk valuta,
när andra relevanta valutor förblir oförändrade, inverka
negativt på Collector Banks kapitaltäckningsställning och
kan föranleda kapitaltillskott.
Riskklassificering: Medel

Risker hänförliga till Fusionen och upptagandet till
handel

Riskklassificering: Hög

Risker hänförliga till godkännandet och verkställandet
av Fusionen

Valutarisker
Förändringar i växelkursen mellan SEK (Collector Banks
rapportvaluta och den valuta i vilken kapitalbasen är
denominerad), NOK, EUR, DKK (valutor som Collector
Bank har intäkter, tillgångar, skulder och kostnader i),
USD, GBP och CHF (som Collector Bank har viss valuta
exponering mot) påverkar Collector Banks resultat.
Den mest betydande effekten av valutafluktuationer
uppkommer när tillgångar och skulder i en utländsk valuta
ska omräknas till SEK (Collector Banks redovisnings
valuta). Collector Bank använder derivatinstrument enligt
CSA-avtal för att begränsa effekten av sådana valutafluktuationer. De derivatinstrument och valutaswappar som
används är typiskt sett kortfristiga. Eftersom vissa låneprodukter som erbjuds av Collector Bank har längre
löptider är Collector Bank exponerat för valutakursrisker
hänförliga till dessa produkter, där kortfristiga derivatinstrument kan löpa ut före löptiden eller återbetalningen
av respektive förpliktelse.
Marknadsvärdet på Collector Banks intäkter, tillgångar, kostnader och/eller skulder, inklusive derivat,
kommer att förändras i värde till följd av valutakurs
förändringar. Exempelvis är det så att baserat på förhållandena per den 31 december 2021 skulle, för det fall SEK
försvagas med 10 procent gentemot EUR, påverkan på
Collector Banks resultat före skatt uppgå till +1 MSEK.
Motsvarande försvagning av SEK gentemot NOK skulle
medföra en resultatpåverkan om +0,5 MSEK. Ogynnsamma valutakursförändringar gentemot SEK om
10 procent avseende samtliga de valutakurser som
Collector Bank är exponerad för skulle, per den
31 december 2021, sammanlagt medföra en resultateffekt före skatt om –2 MSEK.

Den 7 mars 2022 antog den gemensamma styrelsen för
Collector AB och Collector Bank Fusionsplanen, enligt
vilken Collector AB, såsom överlåtande bolag, avses fusioneras med Collector Bank, såsom övertagande bolag.
Fusionen innebär operativa fördelar och effektivitetsvinster då koncernen inte kommer att behöva rapportera
och publicera separat finansiell information för både
Collector AB och Collector Bank. Utöver de operativa
fördelarna kommer även de av Collector Bank utgivna
primär- och supplementärkapitalinstrumenten att bli fullt
medräkningsbara i den konsoliderade kapitalbasen. I
samband med verkställandet av Fusionen ska aktierna i
Collector Bank tas upp till handel på Nasdaq Stockholm
och aktierna i Collector AB kommer att avnoteras och
bolaget kommer att upplösas. Verkställandet av Fusionen
förutsätter att ett antal formella steg uppfylls. Ett sådant
villkor är att Fusionsplanen godkänns av bolagsstämma i
Collector AB. Avsikten är att ett sådant godkännande ska
lämnas på årsstämman i Collector AB den 4 maj 2022.
Det finns en risk att beslutet inte godkänns av ett tillräckligt stort antal närvarande aktieägare på årsstämman i
Collector AB, vilket skulle innebära att Fusionen faller i sin
helhet. Ett annat villkor för Fusionen är att obligationsinnehavare av utestående obligationer i Collector Bank vid
ett fordringshavarmöte beslutar om vissa ändringar av
obligationsvillkoren, innebärande att Fusionen inte utgör
en ägarförändring (change of control) i enlighet med obligationsvillkoren. Det finns en risk att inte tillräckligt stor
andel av obligationsinnehavarna samtycker till dessa
ändringar, på för Collector Bank acceptabla villkor. Under
fusionsprocessen har Collector Bank ådragit sig kostnader, såsom kostnader för legal rådgivning och skatterådgivning i samband med arbetet med Fusionen och upptagandet till handel, som Collector Bank kommer att
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behöva betala även om Fusionen och upptagandet till
handel inte skulle genomföras. Sådana kostnader skulle
dessutom öka om arbetet med Fusionen och upptagandet till handel av någon anledning skulle fördröjas och
inte genomföras i enlighet med den preliminära
tidplanen.
Riskklassificering: Medel

Risker hänförliga till aktien
Aktiens marknadspris och likviditet
Eftersom en investering i aktier kan sjunka i värde finns
en risk att en aktieägare inte får tillbaka det investerade
kapitalet. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad
faktorer, och kan exempelvis påverkas av utbud och
efterfrågan, variationer i faktiska eller förväntade resultat,
förändringar av regulatoriska förhållanden, avyttring av
större aktieinnehav av aktieägare och konkurrenters aktiviteter och ställning på marknaden. Exempelvis har aktiemarknaden under perioder sedan utbrottet av Covid19 i
början av 2020 varit mycket volatil och aktiekurser för
flera bolag, inklusive Collector AB, har varit föremål för
extraordinära fluktuationer. Följaktligen kan aktiekursen
för Collector Banks aktie i framtiden vara volatil, och skillnaden mellan sälj- och köpkursen kan från tid till annan
vara betydande, vilket gör det svårare för en aktieägare
att sälja aktier vid ett visst tillfälle till ett pris som bedöms
lämpligt.
Riskklassificering: Låg
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Om fusionen
Bakgrund och skäl för Fusionen
Collector har sedan hösten 2019 renodlat verksamheten
och är idag en bank specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner med särskilt fokus
på små och medelstora företags behov. Under det fjärde
kvartalet 2019 slutfördes försäljningen av Colligent
Inkasso AB (”Colligent”) och under det första kvartalet
2021 slutfördes försäljningen av Collector Ventures 1 KB
(”Collector Ventures”). De avyttrade bolagen var båda
dotterbolag till Collector AB. Efter försäljningarna har
Collector AB spelat ut sin roll som moderbolag i koncernen, då all operativ verksamhet bedrivs i Collector Bank,
inklusive dess filialer.
I syfte att ytterligare förenkla koncernstrukturen avser
därför styrelsen att genomföra en fusion mellan Collector
AB och Collector Bank. Den 7 mars 2022 antog den
gemensamma styrelsen för Collector AB och Collector
Bank Fusionsplanen, som ligger till grund för Fusionen.
Genom Fusionen kommer Collector AB att absorberas av
Collector Bank, som återstår som det övertagande bolaget efter Fusionen.

MSEK

Kärnprimärkapital
Primärkapital
Summa kapitalbas

Före Fusionen
(Collector AB)

5 476
5 789
6 187

13,9%
14,7%
15,7%

All verksamhet förblir oförändrad efter Fusionen då
all operativ verksamhet idag bedrivs i Collector Bank,
inklusive dess filialer. Det innebär också att den dagliga
verksamheten ur ett kundperspektiv kommer vara oförändrad.
Vid tidpunkten för Fusionen kommer antalet aktier i
Collector Bank att motsvara antalet aktier i Collector AB.
När Fusionen verkställs kommer aktieägare i Collector AB
att, som fusionsvederlag, få en (1) aktie i Collector Bank för
varje aktie som aktieägaren innehar i Collector AB (utbytesförhållande om 1:1).
Efter Fusionen kommer aktierna i Collector Bank att
handlas på Nasdaq Stockholm och aktierna i Collector AB

En fusion innebär operativa fördelar och effektivitetsvinster då koncernen inte kommer att behöva rapportera
och publicera separat finansiell information för både
Collector AB och Collector Bank. Utöver de operativa
fördelarna kommer även de av Collector Bank utgivna
primär- och supplementärkapitalinstrumenten att bli fullt
medräkningsbara i den konsoliderade kapitalbasen. De
lagstadgade avdragen på primärkapitaltillskott och supplementärkapitalinstrument uppgick per den 31 december
2021 till 288 MSEK. Om Fusionen hade varit genomförd
den 31 december 2021 och primär- och supplementärkapitalinstrumenten hade varit fullt medräkningsbara hade
kapitaltäckningen teoretiskt uppgått till:

Efter Fusionen
(Collector Bank)

5 476
5 976
6 475

13,9%
15,2%
16,5%

Förändring till följd av
Fusionen

–
187
288

–
+0,5%
+0,7%

kommer att avnoteras och bolaget kommer att upplösas.
Aktieägare i Collector AB kommer inte att behöva vidta
några åtgärder för att erhålla aktier i Collector Bank, utan
det sker automatiskt i samband med Fusionen.
Mer information om Fusionen finns i Fusionsplanen,
som finns tillgänglig på Collector Banks webbplats
www.collector.se.
Styrelsen för Collector Bank AB (publ) är ansvarig för
Prospektets innehåll. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i Prospektet med
sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle
kunna påverka dess innebörd har utelämnats.
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Villkor för Fusionen
Genomförandet av Fusionen är villkorat av:
(a)	att Collector AB:s aktieägare, vid en bolagstämma i
Collector AB, godkänner Fusionsplanen;
(b)	att innehavarna av de av Collector Bank emitterade
och utestående obligationerna, vid ett fordringshavarmöte, fattar de nödvändiga beslut som krävs för Fusionens genomförande, inklusive ändring av obligationsvillkoren innebärande att Fusionen inte utgör en
Change of Control i enlighet med obligationsvillkoren;

(d)	att Nasdaq Stockholm har beslutat att ta upp de aktier
som utgör Fusionsvederlaget till handel på Nasdaq
Stockholm; och
(e)	att Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller
väsentligen försvåras på grund av lagar, domslut,
myndighetsbeslut eller liknande.

(c)	att alla tillstånd och godkännanden av Finansinspektionen som är nödvändiga för Fusionen har erhållits.
Fusionen kräver godkännande från Finansinspektionen enligt 10 kap. 20 § lagen (2004:297) om bankoch finansieringsrörelse. Collector Bank och Collector
AB kommer gemensamt att ansöka om tillstånd från
Finansinspektionen att verkställa Fusionen. Ansökan
om tillstånd att verkställa Fusionen kommer att
skickas in snarast möjligt efter att fusionsplanen blivit
gällande;

Viktiga datum
Nedan följer en preliminär tidplan för Fusionen. Verkställandet av Fusionen är villkorat, för dessa villkor, se ovan under
rubriken ”Villkor för Fusionen”.

Preliminär tidplan
Årsstämman i Collector AB beslutar om Fusionen
Årsstämman i Collector Bank fattar beslut relaterade till Fusionen
Preliminär sista dag för handel i aktierna i Collector AB på Nasdaq Stockholm
Preliminärt datum för registrering av Fusionen hos Bolagsverket
Preliminärt datum för verkställande av Fusionen
Preliminär första dag för handel i aktierna i Collector Bank på Nasdaq Stockholm
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Verksamhetsbeskrivning och
marknadsöversikt
Översikt
Collector Bank är en bank specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt
fokus på små och medelstora företags finansiella behov.
Företagserbjudandet omfattar företagskrediter, fastighetskrediter, factoring och betalningslösningar där
Collector Bank ska ses som företagens komplement till
traditionella storbanker. Tjänsterna för privatpersoner
inkluderar privatlån, faktura- och delbetalningstjänster,
kreditkort och sparkonton. Collector Bank har kontor i
Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och
Oslo. Sedan 2015 är det nuvarande moderbolaget,
Collector AB, noterat på Nasdaq Stockholm.
Per den 31 december 2021 hade Collector Bank cirka
301 anställda (FTEs). Collector Bank har sedan det grundades haft en hög tillväxt, men prioriterar lönsamhet framför tillväxt sedan hösten 2019. Idag är Collector Bank en
etablerad aktör i Sverige, Finland och Norge med en
låneportföljsfördelning om 61 procent, 13 procent respektive 9 procent vid utgången av 2021. Övriga marknader,
bestående av bland annat Danmark, Tyskland och
Österrike, utgjorde 17 procent av låneportföljen.

Strategi och fokus
Collector Bank är en väldiversifierad bank med ett varierat produktutbud för olika typer av kundgrupper. Från
starten 1999 var Collector ett tillväxtbolag, fokuserat på
inkasso och som därifrån breddade erbjudandet mot
privatpersoner och företag. Idag är Collector Bank
specialiserad på finansieringslösningar för företag och
privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora
företags behov.
Collector Bank har två primära fokusområden. Det
första är lönsamhet, vilket prioriteras över volymtillväxt.
Det innebär att Collector Bank strävar efter att upprätthålla och/eller öka riskjusterade marginaler, samt söka
kostnadseffektivitet och skalfördelar i verksamheten.
Målet är att uppnå en god, riskjusterad avkastning.
Det andra fokusområdet är tillväxt inom Företags- och
Fastighetssegmenten, segment som uppvisar en högre
lönsamhet än övriga segment. Collector Bank ser sig som
ett komplement till de större bankerna och är en av få
nischade aktörer som erbjuder företags- och fastighetskrediter i sin storlek. Kunderna är framför allt små och
medelstora bolag, vilket enligt Collector Banks bedömning är en stor marknad med god tillväxtpotential.

1)

Payments är fortsatt en strategiskt intressant verksamhet som Collector Bank fortsätter att växa inom. Collector
Banks ambition är att erbjuda konkurrenskraftiga finansieringslösningar till e-handel och detaljistkedjor och följer
därför marknadsutvecklingen nära.
Konkurrensen inom privatlån är hög, och lönsamheten förhållandevis låg. Sedan en tid tillbaka arbetar
Collector Bank med att öka den riskjusterade avkastningen för segmentet. Översynen fortlöper och därför är
nyförsäljningen lägre jämfört med perioden fram till och
med 2019.
Collector Banks nuvarande strategi initierades under
2019 i syfte att renodla verksamheten och fokusera på
kärnverksamheten. Som ett led av det arbetet genomfördes ett antal avyttringar och avvecklingar.
Den svenska uppdragsinkassoverksamheten inom
affärsområdet Colligent avyttrades i december 2019.
Sedan 2019 förvärvar Collector Bank inte heller portföljer
med förfallna fordringar. Inkassoverksamhetens storlek
minskar därför i takt med att inkassering på fordringarna i
tidigare nämnda portföljer sker och verksamheten
kommer således upphöra på längre sikt. Collector Ventures, det vill säga den fintech-inriktade investeringsverksamheten, avyttrades i februari 2021. Förändringarna har
medfört ett tydligare fokus som stödjer Collector Banks
framtida strategi.
Collector Banks långsiktiga strategi med fokus på
lönsamhet inkluderar också en ökad diversifiering av
dess finansiering. På kort och medellång sikt fortsätter
arbetet med att utforska potentiella skalfördelar i verksamheten, vilket framför allt är drivet av effektivisering av
interna processer.

Utdelningspolicy
Enligt fastslagen utdelningspolicy kommer Collector Bank
att fokusera på tillväxt vilket innebär att utdelningen
kommer att vara låg eller helt utebli på medellång sikt.
Styrelsen i det nuvarande noterade moderbolaget,
Collector AB, har inför årsstämman 2022 föreslagit att
ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2021.

Styrkor och konkurrensfördelar
Komplement till storbankerna med tydligt erbjudande
Bankers utlåning till svenska företag har vuxit i genomsnitt med cirka 5 procent årligen under 2019 till 2021.1)
Under samma period har den kombinerade portföljen för

SCB, Finansmarknadsstatistik, MFI utlåning till svenska icke-finansiella företag.
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segmenten Företag och Fastigheter uppvisat en genomsnittlig årstillväxt om 23 procent. Collector Bank har
förmågan att växa snabbare än marknaden eftersom
de erbjuder banktjänster anpassade till de relevanta
målgrupperna, enligt Collector Banks bedömning.
Collector Banks kunder efterfrågar lyhördhet och effektivitet, och Collector Banks ambition är att ha en relationsbaserad kundkontakt med tydliga krav och villkor om
kreditgivningsprocessen. Därtill riktar sig Collector Banks
tjänster framför allt till små och medelstora bolag, vilket är
en stor marknad med god tillväxtpotential. Idag är det få
nischade aktörer som har möjlighet att erbjuda företagsoch fastighetskrediter i den storlek som Collector Bank
kan erbjuda.

Framstående aktör inom betalningslösningar
Collector Bank är en av de tre största aktörerna på den
nordiska marknaden för betalningslösningar, enligt
Collector Banks bedömning1). Collector Bank erbjuder en
skalbar plattform som främst riktar sig till e-handlare där
Collector Bank bedömer att tillväxten kommer vara högre
än för butiker i fysisk miljö. Mellan 2019 och 2021 växte
den svenska e-handelns omsättning med genomsnittlig
årstillväxt om cirka 30 procent.2) Tillväxten förklaras bland
annat av COVID-19-pandemin, vilket innebär tuffare
jämförelsetal framåt. Collector Bank 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.

Etablerad aktör med väldiversifierad verksamhet
Collector Bank är en av de största nischbankerna i
Norden sett till låneportföljens storlek. Tillsammans utgör
de fyra segmenten Företag, Fastigheter, Payments och
Privat en diversifierad verksamhet som totalt sett ger god
riskspridning i termer av geografisk koncentration och
branschfördelning. I förhållande till låneboken är segmentens representation välbalanserad då Företag, per den
31 december 2021, svarade för 22 procent, Fastigheter
37 procent, Privat 31 procent och Payments 7 procent.
Vidare har Collector Bank en geografisk diversifiering där
samtliga affärsområden finns representerade i Sverige,
Finland och Norge. Därutöver är Företag- och Fastigheter
verksamma i även andra marknader, som Danmark och
Tyskland genom sina nordiska kunder.

Affärsdriven IT med modernt systemstöd
Collector Bank anser sig ha en modern och flexibel
IT-plattform, vilket är en tydlig fördel relativt andra aktörer
inom bank- och finansmarknaden, som också tillåter en
flexibilitet inom ramen för utvecklingen av befintliga
produkter. IT har en central del i affärsflödet i allt från
produktutveckling och kundupplevelse, till kreditprocesser och analys. Genom att vara affärsdriven och kundorienterad kan IT-organisationen arbeta integrerat med
den övriga organisationen.

Stark position inom Företags- och Fastighetssegmentet
Collector Bank har vuxit låneportföljen inom Företagssegmentet från 7 191 MSEK vid utgången 2019 till 7 981 MSEK
vid utgången 2021 vilket motsvarar en genomsnittlig
årstillväxt om cirka 5 procent. Motsvarande har Fastighetssegmentet vuxit från 7 116 MSEK vid utgången 2019
till 13 557 MSEK vid utgången 2021, motsvarande cirka
38 procents genomsnittlig årstillväxt. Således har
Collector Bank en stark position inom factoring samt
företags- och fastighetskrediter, enligt Collector Banks
bedömning. Företag och Fastigheter motsvarade
59 procent av Collector Banks låneportfölj vid utgången
av 2021, att jämföra med 48 procent vid utgången 2019
innan Collector Bank la om sin strategiska inriktning.
Likt tidigare beskrivning så bedömer Collector Bank att
konkurrensen är lägre än i andra segment och anser sig
ha förmåga att möta en växande efterfrågan från små och
medelstora företag. Därutöver finns det potential att
anpassa produkterbjudandet ytterligare.

Entreprenöriell företagskultur
Collector Bank har under lång tid präglats av en entreprenöriell företagskultur. Collector Bank har etablerat sig i
attraktiva marknadssegment och produktutbudet har
anpassats till specifika målgrupper vilket har varit viktiga
drivare för Collector Banks tillväxt. Den entreprenöriella
och affärsdrivna kulturen i kombination med effektiva
beslutsprocesser har således varit framgångsfaktorer för
Collector Bank och att kunderna har valt Collector Bank
som sin samarbetspartner.
En stark kapitalbas möjliggör fortsatta
affärsmöjligheter och fokus på den långsiktiga
strategin
Collector Bank har under de senaste åren uppvisat god
kapitalgenerering genom stabil tillväxt och en positiv
lönsamhetsutveckling vilket således stärkt kapitalbasen.
Det gör det möjligt för Collector Bank att fortsatt tillvarata
affärsmöjligheter och realisering av sin långsiktiga strategi med fokus på ökad lönsamhet och tillväxt inom
Företag- och Fastighetssegmentet.
Per den 31 december 2021 uppgick den totala kapitalrelationen till 15,7 procent för den konsoliderade verksamheten. Om Fusionen hade varit genomförd per den
31 december 2021 estimerar Collector Bank att den totala
kapitalrelationen hade uppgått till 16,5 procent.

1)

Bolaget bedömer att de främsta konkurrenterna inom betalningslösningar online är Klarna (lånebok om 62 MDSEK per 31 december 2021), Qliro (1,7 MDSEK),
TF Bank/Avarda (2.1 MDSEK). Collector rapporterade en lånebok om 2,5 MDSEK för segment Payments per 31 december 2021.
2) Enligt E-barometerns Årsrapport 2021.
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Segment
Collector Bank bedriver sin verksamhet genom fyra
rörelsedrivande segment: Företag, Fastigheter, Privat
och Payments.
Segmentet Företag omfattar factoring och företagskrediter främst riktat till små och medelstora företag. Inom
segmentet Fastigheter erbjuds kommersiella fastighetsbolag juniora och seniora fastighetskrediter med säkerheter i flerbostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i storstadsområden och tillväxtstäder. Både Företagoch Fastighetssegmenten är särskilda fokusområden för
Collector Bank. Segmenten Företag och Fastigheter
utgjorde 22 procent respektive 37 procent av låne
portföljen per den 31 december 2021, att jämföra med
21 procent och 33 procent vid samma tidpunkt året innan.
Under 2021 svarade Företag och Fastigheter för 19
procent respektive 29 procent av de totala intäkterna,
jämfört med 17 procent respektive 24 procent under
2020.
Inom segmentet Privat bedrivs utlåning utan säkerhet
till privatpersoner genom privatlån och kreditkort samt
sparkonton. Segmentet Payments erbjuder faktura- och
delbetalningstjänster samt checkout-lösningar till

e-handels- och detaljhandelskunder. Per den 31 december 2021 utgjorde segmentet Privat 31 procent av låneportföljen samt 32 procent av de totala intäkterna under
2021. Payments svarade för 7 procent av låneportföljen
per den 31 december 2021 samt 17 procent av de totala
intäkterna under 2021.

Övriga
Sedan hösten 2019 har Collector Bank renodlat verksamheten vilket inneburit ett antal avyttringar samt avvecklingar. Övrig verksamhet inkluderar de verksamheter som
inte längre omfattas av nyförsäljning eller utveckling.
Collector Bank har sedan det fjärde kvartalet 2018 inte
genomfört några nya portföljförvärv av förfallna fordringar
och på sikt väntas verksamheten därför upphöra. Fram till
december 2019 bedrev Collector Bank även inkassoverksamhet för kunds räkning, så kallad uppdragsinkasso,
inom det tidigare affärsområdet Colligent. Colligent avyttrades under det fjärde kvartalet 2019. Annan verksamhet
under avveckling är bolån och appar.

Låneportfölj 2021
Per segment
Finland 13%

36 214

Sverige 61%

MSEK

Norge 9%

HELSINGFORS
OSLO
STOCKHOLM

Fastigheter, 37%
Privat, 31%
Företag, 22%
Payments, 7%
Övrigt, 2%

GÖTEBORG

Övriga 17%

Kontor
Låneportfölj 2021
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Historik
Collector Banks verksamhet påbörjades i slutet av 1990talet och verksamheten och produktutbudet har sedan
dess breddats. 2001 blev Collector Bank ett kreditmarknadsbolag och sedan 2003 har Collector Bank 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 målgruppen, men
även detaljhandelskedjor finns representerade. Åren
därpå utökade Collector Bank sitt produktutbud ytterligare när privatlån och sparkonton började erbjudas till
privatpersoner.
Produktutvecklingen har successivt anpassats efter
kundernas behov och marknadens efterfrågan. År 2010
introducerade Collector Bank kreditkort. Kreditkortet
Collector Easyliving erbjuder bl.a. tilläggsförsäkringar vid
kortköp. Till factoringtjänsterna tillkom även företagslån
till factoringkunder. Fastighetskrediter i form av juniorlån
för kommersiella fastighetsaktörer introducerade 2013.
Numera erbjuds även seniora fastighetskrediter, vilka vid

1999
2001
2003
2004

Verksamheten grundas
Kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn
Finansbolaget Miss Mary of Sweden förvärvas och blir grunden till nuvarande betalningslösningar
Factoring introduceras
Privatlån samt kredithantering och juridiska tjänster erbjuds
Inkassobolaget Svefo förvärvas

2005

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 av Collector AB på Nasdaq Stockholm

2016

Digital B2B betalningslösning lanseras

2017

Ny mobilapp som samlar hela privaterbjudandet lanseras

2018

Lindorff Payment förvärvas från Lowell

2019

2021
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utgången av 2021 utgjorde en majoritet av Fastighetssegmentets låneportfölj om 70 procent.
Collector Bank erhöll banktillstånd i maj 2015 och i
juni samma år noterades det nuvarande moderbolaget,
Collector AB, på Nasdaq Stockholm.
Collector Banks historiska tillväxt har primärt varit
organisk, med några få undantag som till stor del nu är
avyttrade eller avvecklade. De större förvärven inkluderar
inkassobolaget Svefo och betalningslösningsföretaget
Lindorff Payments. Svefo förvärvades 2005 för att möjliggöra kravhantering av egna fordringar. Lindorff Payments
förvärvades 2018 från Lowell i syfte att stärka Collector
Banks position i Finland.
Under hösten 2019 initierade Collector Banks ledning
en översyn av verksamheten i syfte att renodla organisationen och således fokusera på bolagets kärnverksamhet. Som ett led i Collector Banks renodling avyttrades
bolagets svenska uppdragsinkassoverksamhet, Colligent,
i december 2019. Avyttringen av Collectors fintech-
inriktade investeringsverksamhet Collector Ventures
slutfördes i februari 2021.

Ledningen initierar en strategisk översyn, renodling och förenkling av verksamheten påbörjas
Den svenska uppdragsinkassoverksamheten Colligent Inkasso AB avyttras
Collector Ventures avyttras
Segmentet Payments lanserar sitt nya varumärke Walley med syfte att tydliggöra sin marknadsposition
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IT

Hållbarhet, etik och samhällsansvar

IT-verksamhetens primära syfte är att stödja kärnverksamheten och Collector Bank har idag en modern IT-plattform
där bland annat Microsoft dotnet och Cloud Computing
används, vilket möjliggör för Collector Bank att snabbt
agera på möjligheter i marknaden samt anpassa befintliga produkter. Till denna snabbhet bidrar också att
Collector Bank utvecklar huvuddelen av alla affärsnära
IT-funktioner internt i IT-team placerade fysiskt nära övriga
affärsfunktioner. Collector Bank outsourcar till viss del
standardiserade IT-tjänster, bland annat IT-drift, med hjälp
av Cloud Computing. Collector Bank har som ambition att
effektivisera processer med hjälp av IT och därigenom
uppnå kostnadsbesparingar.
Vid utgången av 2021 hade Collector Bank cirka 80
heltidsanställda (FTEs) inom IT och IT-investeringarna
uppgick till 34 MSEK under 2021.

Kreditavdelningen har en central roll i Collector Banks
verksamhet och ansvarar för att den risknivå som har
beslutats av styrelsen efterlevs. Ansvarsfull kreditgivning
är således en viktig aspekt för ett långsiktigt värdeskapande. Collector Bank har en restriktiv hållning och beviljar endast privatlån till personer som bedöms kunna
betala tillbaka sina lån. För att kunna göra tillförlitliga
kreditbedömningar har bolaget utvecklat en scoring
modell som baseras på en stor mängd datapunkter.
Modellen utvecklas löpande i syfte att förbättra urvalskriterierna och förbättra kvaliteten i kreditstocken.
Kreditgivningsprocessen mellan segmenten skiljer sig
åt. För Företag- och Fastighetssegmenten utförs en
grundlig analys av varje enskilt engagemang där analysen bland annat innefattar låntagarens återbetalnings
förmåga, kreditens struktur, värdet av säkerheter och
ESG-aspekter.

Som bank har Collector Bank ett stort ansvar att bidra till
en mer hållbar ekonomi för både kunder och i samhället
där bolaget verkar. Genom att erbjuda finansiella tjänster
som är hållbara både idag och på längre sikt skapar
Collector Bank såväl kund- som affärsnytta. Collector
Bank tar på så sätt ansvar för en långsiktigt hållbar
utveckling tillsammans med medarbetare, kunder, leverantörer och investerare.
Under 2021 tog Collector Bank ytterligare ett viktigt
steg genom att underteckna FN:s principer för ansvarsfull
bankverksamhet, Principles for Responsible Banking
(PRB) och FN:s Global Compact. Det inkluderar åtaganden som tydliggör Collector Banks ambition om att bidra
till en ansvarsfull tillväxt och långsiktigt värdeskapande
för alla intressenter. En tydlig ambition är också att
bedriva ett hållbarhetsarbete som bidrar till att en
klimatomställning i linje med Parisavtalet möjliggörs samt
att Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling uppfylls. För året 2021 har Collector Bank mätt bolagets CO2-utsläpp och med utgångspunkt i mätningen ska
en färdplan för utsläppsminskningar tas fram med sikte på
klimatneutralitet i egen verksamhet senast 2025.
Ett genomlysningsarbete har genomförts för att stärka
Collector Banks verksamhet med hänsyn till hållbarhet
och aktuella regelverk inom ramen för EU:s Action plan
for Sustainable Finance. Resultatet är bland annat uppdateringar av flertalet av bolagets policyer. Framåt fortsätter
arbetet med att formulera strategiska hållbarhetsmål och
färdigställandet av det nya hållbarhetsramverket med
hållpunkter mot 2030 kommer att presenteras. För
kommande år sker arbetet genom både fortsatt integrering av hållbarhetsaspekter i Collector Banks verksamhet,
samt specifika mål som reducering av bolagets påverkan
på klimatet, och att ytterligare stärka finansiell kompetens
i samhället.

Varumärke och marknadsföring

Regulatorisk översikt

Collector Bank strävar efter att ha ett starkt varumärke
som associeras med kvalitet, professionalism och etik.
Collector Bank är mån om att ha en hög kundtillfredsställelse men kan också välja bort affärer som inte faller inom
Collector Banks etiska ramar. Utöver varumärkesarbetet
bedriver Collector Bank ett riktat marknadsföringsarbete
inom respektive segment. Marknadsföringen inom
segmenten Privat och Payments bedrivs både genom
egna kanaler och partners samt kompletteras med
sökoptimering. Marknadsföringsarbetet inom segmenten
Företag och Fastigheter sker genom egna kanaler och
partners, direktkontakt med potentiella nya kunder och
kompletteras med sökoptimering. Collector Bank eftersträvar måttfull marknadsföring.

Collector Bank är tillståndspliktigt under Finansinspektionen och lyder under lagar och förordningar på såväl
nationell som EU-nivå. Nedan följer en kortfattad beskrivning av väsentliga regelverk för Collector Bank.

Kreditgivning

Kapitaltäckningsregler
Collector Bank är, i egenskap av bank, föremål för omfattande reglering rörande kapitaltäcknings- och likviditetskrav, vilket främst regleras av regelpaketet bestående av
EU:s kapitaltäckningsdirektiv CRD IV, såsom ändrat
genom CRD V, och CRR, såsom ändrat genom CRR II,
vilka tillsammans implementerar Basel III-överenskommelsen inom Europeiska unionen (tillsammans ”Basel IIIregelverket”). Basel III-regelverket innehåller vissa
kapitalkrav som är avsedda att vara föränderliga över tid
och, bland annat, vara beroende av förekomsten av
cykliska och strukturella systemrisker. Collector Bank
måste vid varje given tidpunkt uppfylla de specificerade
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kapital- och likviditetskvoterna samt ha tillgång till tillräckligt kapital och likviditet. Om Finansinspektionen finner
det nödvändigt kan myndigheten dessutom ställa högre
kapitalkrav på Collector Bank.
Den 27 juni 2019 trädde CRR II och CRD V i kraft. De
reviderade kapitaltäckningsreglerna i CRR II och CRD V
medför betydande förändringar av CRD IV och CRR och
merparten av reglerna började tillämpas från och med
den 28 juni 2021. Ändringarna i CRR II innebär bland
annat att reglerna för stora exponeringar har ändrats från
att ha beräknat exponeringar utifrån det godtagbara
kapitalet, till att beräkna exponeringar utifrån institutets
primärkapital (dvs. exklusive supplementärkapital).
I december 2017 publicerade Baselkommittén ett antal
förslag till förändringar av Basel III-regelverket. De föreslagna revideringarna, Basel IV, innebär stora förändringar och föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 med en
infasningsperiod om fem år. De föreslagna förändringarna
innebär bland annat att kapitalkraven kan komma att öka
genom att schablonmetoderna för beräkning av kapitalkrav blir mer riskkänsliga och komplexa.
Penningtvätt och finansiering av terrorism
Collector Bank omfattas av lagar och andra författningar
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt om handelssanktioner. Den 20 maj 2015 antog
Europaparlamentet det Fjärde penningtvättsdirektivet,
vilket har implementerats i svensk rätt bland annat genom
Penningtvättslagen som trädde i kraft den 1 augusti 2017.
Den 30 maj 2018 antog Europaparlamentet det Femte
penningtvättsdirektivet, vilket införlivas i Penningtvättslagen genom regeländringar som trädde i kraft den 1 januari 2020. Den 3 december 2020 trädde även det Sjätte
penningtvättsdirektivet i kraft, vilket ersätter det Fjärde
och Femte penningtvättsdirektivet i vissa delar, främst
avseende den straffrättsliga regleringen. Penningtvätts
lagen innehåller bland annat krav på att näringsidkare
som omfattas av lagen ska ha en allmän riskbedömning,
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.
Resolution
Collector Bank omfattas av BRRD, ett ramverk för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersbolag. BRRD innefattar ett ramverk för återhämtning
och resolution av kreditinstitut och ställer bland annat
krav på att kreditinstitut inom EU utformar och upprätthåller återhämtningsplaner som anger vilka åtgärder som
kan vidtas för att återställa institutets långsiktiga livskraft
efter en betydande försämring av dess finansiella
ställning.
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Riksgälden är den nationella resolutionsmyndigheten
i Sverige och BRRD har implementerats genom lagen
(2015:1016) om resolution. BRRD fastställer flera resolutionsverktyg och befogenheter som Riksgälden kan
använda enskilt eller tillsammans för att hantera eventuella fallissemang. En av BRRD:s centrala principer är att
aktieägarna i ett fallerande kreditinstitut ska bära de
första förlusterna vid misslyckanden. Myndigheterna ska
därför se till att aktieägarna bär förlusterna genom att lösa
in aktierna eller väsentligt späda ut aktierna innan de
vidtar några resolutionsåtgärder som skulle leda till förluster för borgenärerna i det fallerande institutet. Ett beslut
att inleda ett resolutionsförfarande skulle också leda till
att aktieägarna förlorar sina rösträtter kopplade till
aktierna (sådana rösträtter kan istället utnyttjas av
myndigheterna). I slutändan kan myndigheterna överföra
aktierna eller verksamheten i ett fallerande kreditinstitut
till en privat köpare eller en statligt kontrollerad enhet tills
en lösning kan ordnas. Myndigheterna ges också befogenheten att bland annat skriva ner hela eller en del av
kapitalbeloppet och/eller räntan på vissa godtagbara
skulder hos ett finansiellt institut under avveckling och/
eller omvandla vissa osäkra fordringar till aktier i ett
sådant institut (skuldnedskrivning). Alla ovannämnda
åtgärder och andra eventuella resolutionsåtgärder utförs
genom ingripande från behöriga myndigheter utan tidigare godkännande från aktieägarna. Skuldnedskrivning
kräver att borgenärer i ett fallerande institut accepterar
vissa förluster för att rädda institutet från insolvens. Ovan
beskrivna åtgärder kan vidtas mot aktieägare och borgenärer i kombination med andra resolutionsåtgärder.
Myndigheterna kan även använda andra separata befogenheter vad beträffar aktier och andra primär– och
supplementärkapitalinstrument före, och oberoende av,
några resolutionsåtgärder (förutsatt att institutet anses
fallera eller sannolikt fallera). Dessa befogenheter innebär att aktierna kan dras in eller spädas ut betydligt och
att skulder kan nedskrivas och/eller omvandlas till aktier.
GDPR
Collector Banks möjlighet att samla in, behålla, dela och
på annat sätt behandla kunduppgifter regleras av dataskyddslagstiftning, marknadsföringslagar, sekretesskrav
och andra regulatoriska restriktioner. Av särskild vikt är
GDPR som trädde i kraft i maj 2018. 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 behandlingen. 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
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samlades in. Härutöver får personuppgifter enbart
behandlas om laglig grund för behandlingen har säkerställts, inklusive men inte begränsat till fullgörelse av
avtal.

Risk- och kapitalhantering
Riskhantering
Collector Bank har utformat en verksamhetsstruktur som
säkerställer en god riskhantering. Förmågan att bedöma,
hantera och prissätta risk är central för Collector Banks
verksamhet. Collector Bank 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 rapporter till
verkställande direktören och styrelsen avseende företagsgruppens risker och regelefterlevnad. Det finns såväl
en funktion för riskkontroll som en för compliance. Därutöver anlitas även Deloitte för att ombesörja internrevision
avseende Collector Bank och utgöra dess 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 Riskkontroll- och Compliancefunktion 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.
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
utvärderar den interna styrningen och kontrollen inom
Collector Bank. Funktionen ska sträva efter att bidra till
verksamhetens utveckling genom att lämna rekommendationer för att förbättra effektiviteten i riskhantering,
tyrning och kontroll. Det är verkställande direktören och
styrelsen som har det övergripande ansvaret för verksamheten i Collector Bank 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.
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Riskkontroll och compliance
Riskkontrollfunktionen och Compliancefunktionen är
Collector Banks oberoende och obligatoriska kontrollfunktioner. Med oberoende menas att funktionerna ska
vara oberoende i förhållande till verksamheten och ej
delta i verksamhetens affärsbeslut.
Riskkontrollfunktionen

Riskkontrollfunktionens huvudsakliga ansvar består av att
kontrollera att samtliga större risker som Collector Bank
exponeras 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 identifierats av Collector Bank och dess styrelse. Dessa består
av kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker, likviditets- och finansieringsrisker samt övriga risker.
Compliancefunktionen

Compliancefunktionen 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, åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism och kraven
förknippade med uppförande mot kunder samt på marknaden. Utifrån ett riskbaserat förhållningssätt ska Compliancefunktionen arbeta proaktivt samt utgöra ett stöd för
hela Collector Bank 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 funktionsansvarig för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Funktionsansvaret 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. Compliancefunktionen är även till en
del kontaktyta mot Finansinspektionen och tillsynsmyndigheter vad gäller tillsyn, förfrågningar, statistik samt
undersökningar.
AML
Anti Money Laundering-funktionen (AML) syftar till att
ytterligare stärka Collector Banks arbete med att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Funktionen
monitorerar pågående affärsförbindelser, utreder och
rapporterar aktiviteter och transaktioner som avviker eller
kan antas ingå som ett led i misstänkt penningtvätt eller
finansiering av terrorism. AML-funktionen har också till
uppgift att göra Collector Banks allmänna riskbedömning,
det vill säga bedöma hur Collector Banks produkter och
tjänster kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av
terrorism och hur stor risken är att detta sker.
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Vidare ska AML-funktionen tillse att Collector Bank
har rutiner och riktlinjer för kundkännedom (KYC). Collector Banks Penningtvättspolicy utgör en utgångspunkt för
Collector Banks arbete för att motverka att verksamheten
utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism
samt för att säkra efterlevnaden av internationella sanktioner. Policyn omfattar all personal i koncernen.
Centralt regelverk på området är lag (2017:630) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Finansinspektionen är den myndighet som har i uppdrag
att utöva tillsyn över de finansiella företag som omfattas
av penningtvättslagen och tillse att de följer regelverket.
Kapitalhantering
Målet avseende Collector Banks kapitalhantering är att
trygga förmågan att fortsätta Collector Banks 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 Collector Banks vision
och mål enligt affärsplanen diskuteras och fastslås. Dessa
planer innefattar en plan för hur en optimal kapitalstruktur
uppnås.
Kapitalutvärdering

Kapitalrisken i Collector Bank kopplas till de behov och
krav som ägare, finansiärer och myndigheter ställer på
Collector Bank. Kapitaltäckningsgrad och soliditet är två
viktiga nyckeltal för att bedöma kapitalrisken i Collector
Bank. Den interna kapitalutvärderingen är en viktig
process för att utvärdera Collector Banks 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 Collector Banks styrelse.
Kapitalkrav och kapitaltäckning

Före Fusionens genomförande är Collector AB moderholdingbolag i en konsoliderad situation där dotterbolaget
Collector Bank ingår. Bolaget är fullständigt konsoliderat.
I samband med Fusionens genomförande kommer
Collector AB att upplösas och i och med detta kommer
den konsoliderade situationen att upphöra.
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1. Tillämpade regelverk

3. Kapitaltäckning per den 31 december 2021

Beräkningen av kapitalkravet är utförd i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. Beräkningen av buffertkrav är utförd i enlighet med lagen (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 § lagen (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 kontracyklisk buffert som uppgår till mellan 0,0–2,5 procent av det
totala riskvägda exponeringsbeloppet beroende på
konjunkturläge. Nivån på den kontracykliska kapitalbufferten bestäms på nationell nivå av utsedd myndighet.
För närvarande gäller att den kontracykliska kapitalbufferten i Sverige ska vara 0 procent fram till 29 september
2022, då den höjs till 1 procent.
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.

Collector Bank har tillstånd av Finansinspektionen att
räkna in periodens resultat i kapitalbasen. Collector Bank
har sedan tidigare emitterat ett hybridinstrument under
sitt MTN-program (se avsnittet ”MTN-program” nedan),
vilket klassas som supplementärkapitalinstrument (efterställda Tier 2-obligationer). Collector Bank 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 Banks kapitalbehov,
varför medräkningsbart primärkapitaltillskott uppgick till
313 MSEK per den 31 december 2021. Supplementärkapitalinstrumentet råder under motsvarande regler
avseende tillgodoräknandet i den konsoliderade kapitalbasen. Det medräkningsbara supplementärkapitalet
uppgick till 398 MSEK. Kapitalbasen för den konsoliderade situationen uppgick sammanlagt vid periodens slut
till 6 187 MSEK och det riskvägda exponeringsbeloppet till
39 315 MSEK. Det internt bedömda kapitalbehovet i
Collector AB:s konsoliderade situation inklusive avsättning för kapitalkonserveringsbuffert och institutspecifik
kontracyklisk buffert, uppgick per den 31 december 2021
till totalt 4 598 MSEK. Kapitalbehovet ska ställas i relation
till den totala kapitalbasen.
Hur Fusionen förväntas stärka kapitalbasen (kärn
primärkapitalrelationen respektive den totala kapital
relationen) beskrivs i avsnittet ”Om Fusionen” ovan.

2. Metod

Collector Bank tillämpar schablonmetoden för att beräkna
lagstadgat kapitalkrav för kreditrisker. Exponeringsbeloppet beräknas genom att fördela Collector Banks 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
kreditrisk, utan beaktas istället inom pelare 2.
Collector Bank 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 Bank tillämpar schablonmetoden för att beräkna
kapitalkravet hänförligt till valutarisk och kreditvärdighetsjusteringsrisk.
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Presentation av finansiell information
Den utvalda finansiella informationen i Prospektet ska
läsas tillsammans med avsnitten ”Operationell och
finansiell översikt” och ”Kapitalisering, skuldsättning och
övrig finansiell information”.
Den utvalda historiska finansiella informationen är
hämtad från och ska läsas tillsammans med Collector
AB-koncernens reviderade konsoliderade finansiella
rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades
den 31 december 2021, 2020 och 2019.
Collector AB-koncernens reviderade konsoliderade
finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som
avslutades den 31 december 2021, 2020 och 2019 är
upprättade i enlighet med International Financial Reporting
Standards (”IFRS”), såsom de har antagits av Europeiska
unionen, och är införlivade i Prospektet genom hänvisning.
Därutöver tillämpas de tillägg som följer av lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och av Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd FFFS 2008:25 om årsredovisning i kredit
institut och värdepappersbolag. I koncernredovisningen
tillämpas även RFR 1 Kompletterande redovisningsregler
för koncerner samt uttalanden från Rådet för finansiell
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rapportering. Collector AB-koncernens reviderade
konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2021, 2020
respektive 2019 är reviderade av Collector AB:s oberoende revisor EY.
Koncernens reviderade konsoliderade finansiella
rapporter som har införlivats i Prospektet genom hänvisning har upprättats för, och Prospektet innehåller finansiell information från, koncernredovisningen där Collector
AB utgör moderbolag. Fusionen kommer att i Collector
AB:s koncernredovisning behandlas som en omstrukturering inom koncernen. Fusionen ändrar dock den rapporterande enheten enligt IFRS från Collector AB till
Collector Bank. Collector Banks konsoliderade finansiella
rapporter kommer att återspegla en kontinuitet av redo
visade värden från koncernens nuvarande moderbolag
Collector AB:s konsoliderade finansiella rapporter, som är
införlivade i Prospektet genom hänvisning.
Belopp som anges i detta avsnitt har i vissa fall avrundats och därför summerar tabellerna inte alltid exakt. Med
undantag för vad som nämnts ovan har ingen information
i Prospektet granskats eller reviderats av Collector AB:s
eller Collector Banks revisor.
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Resultaträkning för Collector AB-koncernen
MSEK (om inte annat anges)
Ränteintäkter
Räntekostnader
Räntenetto3)
Provisionsintäkter
Provisionskostnader
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella transaktioner
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Resultat före kreditförluster
Kreditförluster, netto
Rörelseresultat
Skatt
Periodens resultat
Varav andel av periodens resultat hänförligt till:
aktieägare i Collector AB
innehavare av primärkapitalinstrument
Resultat per aktie, kronor
Före utspädning
Efter utspädning

Året som avslutades den 31 december
2021
2020
20191), 2)
2 684
2 193
2 033
–361
–345
–324
2 323
1 848
1 709
347
336
397
–54
–44
–57
293
293
340
18
–4
–12
16
25
187
2 649
2 162
2 224
–285
–294
–317
–420
–478
–438
–91
–94
–284
–796
–866
–1 039
1 854
1 296
1 185
–884
–859
–1 206
970
437
–21
–204
–104
44
766
333
24
725
40

292
41

–7
31

3,53
3,53

1,47
1,47

–0,07
–0,07

1) IFRS 16 Leasing började tillämpas per den 1 januari 2019.
2) IFRS 9 Finansiella instrument började tillämpas per den 1 januari 2018.
3)	Ränteintäkter utgörs i huvudsak av ränteintäkter som är beräknade enligt effektivräntemetoden. Räntekostnader för emitterade primärkapitalinstrument redovisas över eget
kapital. Jämförelseperioderna 2020 och 2019 är omräknade.

Rapport över totalresultat för Collector AB-koncernen
MSEK (om inte annat anges)
Årets resultat redovisat över resultaträkningen
Komponenter som har eller kan komma att omklassificeras till resultaträkningen
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländsk valuta
Årets övriga totalresultat, efter skatt
Årets totalresultat
Årets totalresultat hänförligt till aktieägarna i Collector AB

Året som avslutades den 31 december
2021
2020
2019
766
333
24
–
–
–
–1
–3
0
–1
–3
0
765
725

330
289
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Rapport över balansräkningen för Collector AB-koncernen
MSEK (om inte annat anges)
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 anläggningstillgångar
Derivat
Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
SUMMA TILLGÅNGAR

Året som avslutades den 31 december
2021
2020
2019
–
137
5 247
36 214
2 088
401
89
137
–
94
58
44 465

–
116
3 916
31 828
1 116
321
116
164
119
236
44
37 977

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

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder till kreditinstitut
In- och upplåning från allmänheten
Emitterade värdepapper
Derivat
Uppskjuten skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Efterställda skulder
Summa skulder

–
31 351
5 229
77
162
385
770
500
38 475

–
30 855
219
–
123
501
513
500
32 711

82
29 454
2 599
–
102
419
316
500
33 472

Primärkapitalinstrument
Aktiekapital
Andra fonder
Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat
Summa eget kapital
Summa skulder och eget kapital

500
21
2 323
3 147
5 990
44 465

500
21
2 324
2 421
5 266
37 977

500
10
1 310
2 144
3 964
37 436
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Rapport över kassaflöden för Collector AB-koncernen i sammandrag
Året som avslutades den 31 december
2021
2020
2019
3 916
5 265
1 928
–3 655
172
2 902
16
–39
131
4 941
–1 435
293
1 302
–1 302
3 326
29
–47
11
5 247
3 916
5 265

MSEK (om inte annat anges)
Likvida medel vid periodens början
Kassaflöden från den löpande verksamheten1)
Kassaflöden från investeringsverksamheten
Kassaflöden från finansieringsverksamheten2)
Periodens kassaflöde
Valutakursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

1) Räntekostnader för emitterade primärkapitalinstrument redovisas över eget kapital. Jämförelseperioderna 2020 och 2019 är omräknade.
2) Räntekostnader för emitterade primärkapitalinstrument redovisas över eget kapital. Jämförelseperioderna 2020 och 2019 är omräknade.

Collector AB-koncernens rörelseintäkter per rörelsesegment
Året som avslutades den 31 december
2021
2020
2019
508
367
364
773
519
393
856
816
767
445
401
369
67
58
331
2 649
2 162
2 224

MSEK (om inte annat anges)
Företag
Fastigheter
Privat
Payments
Övrigt
Koncern

Collector AB-koncernens rörelseintäkter per geografiskt område
MSEK (om inte annat anges)
Sverige
Övrig nordisk verksamhet
Övriga

Året som avslutades den 31 december
2021
2020
2019
1 659
1 407
1 371
836
613
826
155
142
27
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Utvalda nyckeltal för Collector AB-koncernen
Alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM-mått) är finansiella mått över historisk eller framtida resultat
utveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte definieras i tillämpligt redovisningsregelverk (IFRS) eller i det fjärde
kapitalkravsdirektivet (CRD IV) eller i EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR). Collector använder alternativa nyckeltal när det är relevant för att följa upp och beskriva bankens finansiella situation och öka jämförbarheten mellan perioderna. Collector Bank bedömer att dessa nyckeltal ger värdefull information och underlättar analysen av koncernens
finansiella utveckling. Dessa behöver inte vara jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra bolag.
Se rubriken ”Definitioner av alternativa nyckeltal” nedan för definitioner och motivering till användande av de
alternativa nyckeltalen och rubriken ”Avstämningstabeller” nedan för avstämningar av de alternativa nyckeltalen.

MSEK (om inte annat anges)
Resultaträkning
Räntenetto3)
Summa rörelseintäkter
Periodens resultat
Resultat per aktie före utspädning, SEK
Resultat per aktie efter utspädning, SEK

Året som avslutades den 31 december
2021
2020
20191), 2)
2 323
2 649
766
3,53
3,53

1 848
2 162
333
1,47
1,47

1 709
2 224
24
–0,07
–0,07

Balansräkning
Utlåning till allmänheten
In- och upplåning från allmänheten
Emitterade värdepapper
Efterställda skulder
Eget kapital

2021
36 214
31 351
5 229
500
5 990

2020
31 828
30 855
219
500
5 266

2019
29 880
29 454
2 599
500
3 964

Nyckeltal
Räntenettomarginal (NIM)4)
Kreditförlustnivå5)
K/I-tal6)
Avkastning på eget kapital (RoE)
Kärnprimärkapitalrelation8)
Primärkapitalrelation9)
Total kapitalrelation10)
Medelantal heltidsanställda

2021
6,8%
2,6%
30,0%
14,1%
13,9%
14,7%
15,7%
301

2020
6,0%
2,8%
40,1%
7,1%
13,7%
14,6%
15,8%
321

2019
6,1%
4,3%
46,7%
Neg.
10,3%
11,8%
13,3%
373

1)	IFRS 16 Leasing började tillämpas per den 1 januari 2019.
2)	IFRS 9 Finansiella instrument började tillämpas per den 1 januari 2018.
3)	Ränteintäkter utgörs i huvudsak av ränteintäkter som är beräknade enligt effektivräntemetoden. Räntekostnader för emitterade primärkapitalinstrument redovisas över eget
kapital. Jämförelseperioderna 2020 och 2019 är omräknade.
4)	Nyckeltal som inte definieras av IFRS men som bedöms kunna underlätta analysen av den finansiella utvecklingen. Se ”Definitioner av alternativa nyckeltal” nedan.
5)	Nyckeltal som inte definieras av IFRS men som bedöms kunna underlätta analysen av den finansiella utvecklingen. Se ”–Definitioner av alternativa nyckeltal” nedan.
6)	Nyckeltal som inte definieras av IFRS men som bedöms kunna underlätta analysen av den finansiella utvecklingen. Se ”–Definitioner av alternativa nyckeltal” nedan.
8)	Nyckel definierat enligt kapitaltäckningsregelverket (CRR). Avser den konsoliderade situationen. Se ”–Definitioner av alternativa nyckeltal” nedan.
9)	Nyckel definierat enligt kapitaltäckningsregelverket (CRR). Avser den konsoliderade situationen. Se ”–Definitioner av alternativa nyckeltal” nedan.
10)	Nyckel definierat enligt kapitaltäckningsregelverket (CRR). Avser den konsoliderade situationen. Se ”–Definitioner av alternativa nyckeltal” nedan.

Utvalda justerade nyckeltal för Collector AB-koncernen
MSEK (om inte annat anges)
Räntenettomarginal (NIM)1)
Kreditförlustnivå1)
K/I-tal1)
Avkastning eget kapital (RoE)1)

Året som avslutades den 31 december
2021
2020
2019
6,8%
6,0%
6,1%
2,6%
2,6%
1,4%
30,3%
39,4%
42,4%
13,8%
8,3%
17,1%

1)	Nyckeltalen är justerade för poster som bedöms vara av engångskaraktär. 2021 justeras för –12 MSEK hänförlig avyttring av dotterbolag och –9 MSEK hänförliga till krediter som
tidigare varit i obestånd. 2020 justeras för en extra kreditförlustreservering om 50 MSEK och 15 MSEK hänförligt konsultkostnader. 2019 justeras för –162 MSEK hänförlig avyttring av dotterbolag, 166 MSEK hänförlig IT-nedskrivningar och 800 MSEK i form av extra kreditförlustreservering.
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Definitioner av alternativa nyckeltal
Nyckeltal

Definition

Syfte

Avkastning på eget kapital (RoE)

Årets resultat hänförligt till aktieägarna i
Collector AB i förhållande till genomsnittligt
eget kapital hänförligt till aktieägarna i
Collector AB.

Mått för att bedöma Bolagets förmåga att
förränta det kapital som dess aktieägare ställt
till Bolagets förfogande. Ett nyckeltal för att
jämföra Bolagets utveckling över tid, samt i
jämförelse med andra marknadsaktörer.

Justerad avkastning på eget kapital
(RoE)

Justerad avkastning på eget kapital (RoE)
är årets resultat hänförligt till aktieägarna i
Collector AB, justerat för poster av
engångskaraktär, i förhållande till genomsnittligt eget kapital, hänförligt till aktieägarna i Collector AB.

Måttet för att bedöma Bolagets underliggande
förmåga att förränta det kapital som dess
aktieägare har ställt till Bolagets förfogande
utan jämförelsestörande poster. Ett nyckeltal
för att jämföra Bolagets utveckling över tid,
samt i jämförelse med andra marknadsaktörer.

Justerad kreditförlustnivå

Kreditförluster, netto, justerade för poster
av engångskaraktär, i förhållande till
genomsnittlig utlåning till allmänheten.

Mått för att bedöma underliggande, förväntade kreditförluster i relation till låneboken
och risktagande. Ett nyckeltal för att jämföra
Bolagets utveckling över tid, samt i jämförelse
med andra marknadsaktörer.

Justerad räntenettomarginal (NIM)

Räntenetto, justerat för poster av
engångskaraktär, i förhållande till
genomsnittlig utlåning till allmänheten.

Mått på den underliggande lönsamheten för
den in- och utlåning som Bolagets balans
räkning genererar.

Justerade rörelseintäkter

Rörelseintäkter justerade för poster av
engångskaraktär.

Mått för verksamhetens underliggande
intjäningsförmåga.

Justerade rörelsekostnader

Rörelsekostnader justerade för poster av
engångskaraktär.

Mått för verksamhetens underliggande
kostnadsnivå.

Justerat K/I-tal

Rörelsekostnader, justerade för poster av
engångskaraktär, i förhållande till rörelse
intäkter, justerade för poster av engångs
karaktär.

Mått på Bolagets underliggande kostnads
effektivitet i förhållande till dess förmåga att
öka eller bibehålla intäkter, utan jämförelse
störande poster. Ett nyckeltal för att jämföra
Bolagets utveckling över tid, samt i jämförelse
med andra marknadsaktörer.

Justerat resultat

Årets resultat justerat för poster av
engångskaraktär.

Årets underliggande resultat utan jämförelsestörande poster.

Justerat räntenetto

Räntenetto justerat för poster av
engångskaraktär.

Årets underliggande räntenetto utan
jämförelsestörande poster.

Justerat rörelseresultat

Rörelseresultat justerat för poster av
engångskaraktär.

Årets underliggande rörelseresultat utan
jämförelsestörande poster.

K/I-tal

Rörelsekostnader i förhållande till rörelseintäkter.

Mått på Bolagets kostnadseffektivitet i
förhållande till dess förmåga att öka eller
bibehålla intäkter. Ett nyckeltal för att jämföra
Bolagets utveckling över tid, samt i jämförelse
med andra marknadsaktörer.

Kreditförlustnivå

Kreditförluster, netto i förhållande till
genomsnittlig utlåning till allmänheten.

Mått för förväntade kreditförluster i relation till
låneboken och risktagande. Ett nyckeltal för
att jämföra Bolagets utveckling över tid, samt i
jämförelse med andra marknadsaktörer.

Kärnprimärkapitalrelation

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

Mått på Bolagets regulatoriskt definierade
kapitaltäckning.

Medelantal heltidsanställda

Inkluderar visstidsanställda, men ej
föräldraledig eller tjänstledig personal.

Mäter antalet heltidsanställda och är ett
nyckeltal som ger en förståelse för organisationens storlek.

Poster av engångskaraktär

Intäkter och kostnader som inte förväntas
uppkomma regelbundet.

Motiveras för att kunna härleda och jämföra
bolagets underliggande intjäningsförmåga
och lönsamhet.

Primärkapitalrelation

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

Mått på Bolagets regulatoriskt definierade
kapitaltäckning.
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Definitioner av alternativa nyckeltal, forts.
Nyckeltal

Definition

Syfte

Resultat per aktie efter utspädning

Årets resultat hänförligt till aktieägarna i
Collector AB, justerat för konvertibelränta,
delat med genomsnittligt antal aktier efter
utspädning.

Mått på bolagets vinstgenerering och absoluta
avkastning hänförligt aktieägarna.

Resultat per aktie före utspädning

Årets resultat hänförligt till aktieägarna i
Collector AB i förhållande till genomsnittligt
antal utestående aktier före utspädning.

Mått på bolagets vinstgenerering och absoluta
avkastning hänförligt aktieägarna.

Räntenettomarginal (NIM)

Räntenetto i förhållande till genomsnittlig
utlåning till allmänheten.

Mått på lönsamheten för den in- och utlåning
som Bolagets balansräkning genererar.

Total kapitalrelation

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

Mått på Bolagets regulatoriskt definierade
kapitaltäckning.
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Avstämningstabeller
Nedanstående tabeller återspeglar en avstämning av alternativa nyckeltal utifrån poster, delsummor eller totalsummor
inkluderade i Collector AB-koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som
avslutades den 31 december 2021, 2020 och 2019. De alternativa nyckeltalen är inte reviderade.
Året som avslutades den 31 december
2021
2020
2019

MSEK (om inte annat anges)
Justerat räntenetto
Ränteintäkter
Räntekostnader
Räntenetto
Justeringar hänförliga räntenetto
Justerat räntenetto

2 684
–361
2 323
–9
2 314

2 193
–345
1 848
–
1 848

2 033
–324
1 709
–
1 709

Justerade rörelseintäkter
Räntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella transaktioner
Övriga rörelseintäkter
Rörelseintäkter
Justeringar hänförliga rörelseintäkter
Justerade rörelseintäkter

2 323
293
18
16
2 649
–21
2 629

1 848
293
–4
25
2 162
–
2 162

1 709
340
–12
187
2 224
–162
2 062

Justerade rörelsekostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Rörelsekostnader
Justeringar hänförliga rörelsekostnader
Justerade rörelsekostnader

–285
–420
–91
–796
–
–796

–294
–478
–94
–866
15
–851

–317
–438
–284
–1 039
166
–874

Justerat rörelseresultat
Justerade rörelseintäkter
Justerade rörelsekostnader
Kreditförluster
Justeringar hänförliga kreditförluster
Justerade kreditförluster
Justerat rörelseresultat

2 629
–796
–884
–
–884
949

2 162
–851
–859
50
–809
502

2 062
–874
–1 206
800
–406
783

Justerat resultat, hänförligt aktieägarna
Resultat för perioden, hänförligt aktieägarna
Justeringar hänförligt årets resultat, hänförligt aktieägarna
Justerat resultat för perioden, hänförligt aktieägarna

725
–19
706

292
51
343

–7
599
592

Resultat per aktie
Resultat för perioden, hänförligt aktieägarna
Antal aktier, genomsnitt in- och utgående balans (i miljoner)
Resultat per aktie före utspädning

725
205,4
3,53

292
198,3
1,47

–7
102,7
–0,07

Räntenettomarginal (NIM)
Räntenetto
Justeringar hänförliga räntenetto
Justerat räntenetto
Utlåning till allmänheten, genomsnitt in- och utgående balans
Räntenettomarginal (NIM)
Justerad räntenettomarginal (NIM)

2 323
–9
2 314
34 021
6,8%
6,8%

1 848
–
1 848
30 854
6,0%
6,0%

1 709
–
1 709
27 992
6,1%
6,1%
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Avstämningstabeller, forts.
MSEK (om inte annat anges)

Året som avslutades den 31 december
2021
2020
2019

Kreditförlustnivå
Kreditförluster
Justeringar hänförliga kreditförluster
Justerade kreditförluster
Utlåning till allmänheten, genomsnitt in- och utgående balans
Kreditförlustnivå
Justerad kreditförlustnivå

–884
–
–884
34 021
2,6%
2,6%

–859
50
–809
30 854
2,8%
2,6%

–1 206
800
–406
27 992
4,3%
1,4%

K/I-tal
Rörelsekostnader
Rörelseintäkter
K/I-tal

–796
2 649
30,0%

–866
2 162
40,1%

–1 039
2 224
46,7%

Justerat K/I-tal
Justerade rörelsekostnader
Justerade rörelseintäkter
Justerat K/I-tal

–796
2 629
30,3%

–851
2 162
39,4%

–874
2 062
42,4%

Avkastning på eget kapital (RoE)
Periodens resultat, hänförligt aktieägarna
Justeringar hänförligt periodens resultat, hänförligt aktieägarna
Justerat resultat för perioden, hänförligt aktieägarna
Eget kapital, hänförligt aktieägarna, genomsnitt två år
Avkastning på eget kapital (RoE)
Justerad avkastning på eget kapital (RoE)

725
–19
706
5 128
14,1%
13,8%

292
51
343
4 115
7,1%
8,3%

–7
599
592
3 469
Neg.
17,1%

Kärnprimärkapitalrelation
Kärnprimärkapital
Riskexponeringsbelopp
Kärnprimärkapitalrelation

5 476
39 315
13,9%

4 769
34 730
13,7%

3 465
33 498
10,3%

Primärkapitalrelation
Primärkapital
Riskexponeringsbelopp
Primärkapitalrelation

5 789
39 315
14,7%

5 082
34 730
14,6%

3 960
33 498
11,8%

Total kapitalrelation
Totalkapital
Riskexponeringsbelopp
Total kapitalrelation

6 187
39 315
15,7%

5 474
34 730
15,8%

4 459
33 498
13,3%

301

321

373

Medelantal heltidsanställda
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Operationell och finansiell översikt
Informationen nedan bör läsas tillsammans med avsnitten
”Utvald finansiell information” och ”Kapitalisering, skuld
sättning och annan finansiell information”.
Den finansiella informationen är hämtad från och ska
läsas tillsammans med Collector AB-koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för
räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2021,
2020 och 2019. Collector AB-koncernens reviderade
konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2021, 2020
och 2019 är upprättade i enlighet med IFRS såsom de har
antagits av Europeiska unionen, och är införlivade i
Prospektet genom hänvisning. Därutöver tillämpas de
tillägg som följer av lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag och av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2008:25
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.
I koncernredovisningen tillämpas även RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt uttalanden
från Rådet för finansiell rapportering. Collector AB-koncernens reviderade konsoliderade finansiella rapporter per
och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december
2021, 2020 och 2019 är reviderade av Collector AB:s
oberoende revisor EY.
Koncernens reviderade konsoliderade finansiella
rapporter som har införlivats i Prospektet genom hänvisning har upprättats för, och Prospektet innehåller finansiell information från, koncernredovisningen där Collector
AB utgör moderbolag. Fusionen kommer att i Collector
AB:s koncernredovisning behandlas som en omstrukturering inom koncernen. Fusionen ändrar dock den rapporterande enheten enligt IFRS från Collector AB till
Collector Bank. Collector Banks konsoliderade finansiella
rapporter kommer att återspegla en kontinuitet av redo
visade värden från koncernens nuvarande moderbolag
Collector AB:s konsoliderade finansiella rapporter, som är
införlivade i Prospektet genom hänvisning.
De finansiella uppgifterna för räkenskapsåret 2018
som återfinns i detta avsnitt är hämtade från Collector ABkoncernens konsoliderade finansiella rapport per och för
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018.
Belopp som anges i detta avsnitt har i vissa fall avrundats och därför summerar tabellerna inte alltid exakt. Med
undantag för vad som nämnts ovan har ingen information
i Prospektet granskats eller reviderats av Collector AB:s
eller Collector Banks revisor.
Låneportföljen vid slutet av respektive år 2018–2021 (MSEK)

Överblick
Collector Bank har uppvisat en fin organisk tillväxt och
stark lönsamhetsutveckling sedan utgången av 2019 då
Collector Bank började prioritera lönsamhet över tillväxt.
Den goda lönsamhetsutvecklingen är följaktligen en
kombination av tillväxt inom Företag- och Fastighets
segmentet som uppvisar en högre lönsamhet, renodling
av verksamheten och effektivisering av interna processer.
Renodlingen av verksamheten innebar avyttring av
dotterbolag (Colligent och Collector Ventures) för att
fokusera på kärnverksamheten. Hela verksamhetens
interna processer ses över kontinuerligt för att öka den
operationella effektiviteten.
Rörelseintäkterna har uppvisat en fin tillväxt över åren
som framför allt är driven av ett högre räntenetto till följd
av tillväxt i låneportföljen. Räntekostnaderna har ökat till
följd av högre finansieringsvolym genom ökad inlåning
från allmänheten och fler emitterade obligationer och
certifikat. Rörelseintäkterna påverkades positivt av avyttringen av Colligent Inkasso 2019, medan tillväxten 2020
och 2021 till största del varit organisk. Detta trots att ny
utlåningen i början av 2020 var restriktiv som en konsekvens av osäkerheten som rådde i och med pandemin.
Collector Banks låneportfölj har sedan 31 december
2018 uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxt om 12
procent. Låneportföljen uppgick till 36 214 MSEK vid
utgången av 2021.
Bolagets effektiviseringsåtgärder och kostnadskontroll har resulterat i en förbättring av K/I-talet, som visar
rörelsekostnaderna i förhållande till rörelseintäkterna, om
nästan 17 procentenheter från 2019 till 2021. För 2019
rapporterade Collector ett K/I om 46,7 procent, för 2020
rapporterade Collector ett K/I om 40,1 procent och för
2021 rapporterade Collector ett K/I om 30,0 procent.
Collectors underliggande rörelsekostnader, det vill säga
rörelsekostnader justerat för poster av engångskaraktär,
har minskat med i genomsnitt 5 procent per år mellan
2019 och 2021. Bolaget rapporterade rörelsekostnader
om 1 039 MSEK 2019, vilka var påverkade av en
IT-nedskrivning om 166 MSEK. 2020 rapporterade Collector rörelsekostnader om 866 MSEK, vilka var påverkade
av jämförelsestörande kostnader om 15 MSEK. 2021
rapporterade Collector rörelsekostnader om 796 MSEK.

Rörelseintäkter (MSEK) och K/I-tal (%)

Genomsnittlig
årstillväxt: 12%
36 214
29 880

31 828

47%
2 224

26 104

2 649

42%
40%
2 162

1 765
30%

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Upptagande till handel av aktier i Collector Bank AB (publ) på Nasdaq Stockholm

39

Operationell och finansiell översikt

Segmentet Företag
Introduktion

Segmentet Företag omfattar företagskrediter och factoring främst riktat till små och medelstora företag. Företagskrediter
ställs ut till företag mot säkerhet och factoringlösningar innefattar primärt köp av fakturor antingen med eller utan regress.
Factoring riktar sig till företag som söker ökad likviditet, och som vill minska sin kreditrisk samt den administrativa belastningen med fakturahantering.
Vid utgången av 2021 utgjorde segmentet 22 procent av Collector Banks totala låneportfölj, samt 19 procent av de
totala intäkterna under 2021. Företagssegmentets låneportfölj har uppvisat en genomsnittlig årstillväxt om 5 procent
mellan 2019 och 2021 medan intäkterna har haft en genomsnittlig årstillväxt om 18 procent under samma period.

Låneportfölj (MSEK) och NIM (%)

Rörelseintäkter (MSEK) och marginal (%)

7 981
7 191

508

6 599

7,0%
6,6%
364

6,1%

367

5,9%
5,3%

5,3%

2019

40

2020

2021
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Företagssegmentets erbjudande fokuserar primärt på
nordiska kunder. Då Collector Bank vill upprätthålla en tät
dialog med kunderna faller det sig naturligt att majoriteten av utlåningen sker i de marknader där det finns en
etablerad kundansvarsorganisation vilket förklarar den

geografiska fördelningen mellan Sverige, Norge och
Finland i fallande ordning. Exponeringar mot övriga
marknader sker främst genom nordiska kunder. Collector
Banks företagskunder är verksamma i olika branscher,
vilket reflekteras branschfördelningen nedan.

Fördelning1)
Geografisk fördelning1)

Branschfördelning1)

Finland 15%
Norge 35%
Sverige 37%

Grossist- och detaljhandel, 23%
Tillverkningsindustri, 21%
Finansiella tjänster och investmentbolag, 19%
Företagstjänster, 13%
Information och kommunikation, 4%
Övrigt, 19%

Övriga 12%

Collector Bank kan vara ett alternativ till universal
bankernas mer komplexa låneerbjudanden. Bolaget
arbetar löpande med att utveckla produktutbudet för att
möta befintliga och potentiella kunders behov. Factoringkrediter görs vanligtvis med limiter från cirka 5 MSEK till
10 MSEK. Företagskrediter görs vanligtvis på belopp
mellan 10 och 500 MSEK med löptider från cirka ett till tre
år. I genomsnitt var ett företagslån 35 MSEK i utgången av
2021, med en genomsnittlig återstående löptid om 15
månader. Den kontraktuella durationen ligger i genomsnitt på cirka 26 månader.
Kundöversikt

Collector Bank har cirka 160 företagskrediter utestående
och cirka 250 direkta factoringkunder. Factoringkunderna
har i sin tur cirka 21 500 slutkunder som utgörs av både
företag och privatpersoner, varav merparten återfinns i
Sverige. Inom factoring och företagskrediter utgjorde
vid utgången av 2021 de fem största kunderna cirka
22 procent av låneportföljen.
Översikt av factoring- och företagskreditprocess

För företagskrediter görs en kreditbedömning per kund
och engagemang där varje kreditansökan analyseras av
kundansvarig. Det är den kundansvariges ansvar att
tillsammans med analytiker samla in information och
sammanställa ett kredit-PM som sammanfattar kundens
behov, situation och potentiella säkerheter. Kredit-PM:et
granskas sedan i Collector Banks kreditkommitté. I de fall
kreditkommittén inte har mandat att bevilja krediten så
rekommenderas krediten för beslut i kreditutskottet. Om
1)

krediten tillstyrks men kreditutskottet inte har mandat att
bevilja den så rekommenderas krediten för beslut av
styrelsen.
Factoringprocessen inleds vanligen med att Collector
Bank får en förfrågan om köp av reskontra, dvs. fakturor
och fordringar. Köpen sker ofta genom löpande avtal,
även om situationsvisa upplägg finns. Collector Bank gör
en allmän bedömning av direktkundens kreditvärdighet
som följs upp av en kreditbedömning av reskontran.
Collector Bank köper endast fakturor med ett ratingbetyg
om minst ”A” utan regress. För fakturor med ratingbetyg
”B” kan Collector Bank köpa fakturor med regress, dvs.
att kreditrisken kvarstår hos kunden medan fakturorna
administreras för kundens räkning. Vid köp av fakturor
utan regress tar Collector Bank över kreditrisken, medan
de fakturor som endast övervakas inte innebär någon
kreditrisk för bolaget. För de fakturor som finansieras tar
Collector Bank ut en procentuell avgift av fakturans nominella belopp, medan övriga fakturor administreras mot en
avgift för fakturahantering och administration. Collector
Bank köper eller administrerar primärt hela reskontror.
Collector Bank tillhandahåller även belåning där
kunden ges möjlighet att belåna en reskontra för att möta
ett tillfälligt likviditetsbehov. Collector Bank belånar
endast reskontror med kreditbetyg ”B” eller högre. Härutöver erbjuder Collector Bank företagskrediter, antingen
separat eller som komplement till en factoringtjänst.
Collector Banks företagskrediter används primärt som ett
substitut till ett banklån om processen för ett banklån tar
för lång tid eller inte är möjlig.

Baserat på låneportföljen för Företagssegmentet per 31 december 2021.
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Segmentet Fastigheter
Introduktion

Collector Bank har erbjudit fastighetskrediter sedan 2013. Vid utgången av 2021 utgjorde Fastighetssegmentet 37
procent av låneportföljen, och 29 procent av de totala intäkterna under 2021. Fastighetskrediter erbjuds framför allt i
Sverige, Finland och Danmark. Genom en breddning av kundansvarsorganisationen har segmentet Fastighet även
expanderat till Tyskland.
Fastighetskrediterna är primärt mellan 50 och 400 MSEK, och vid utgång 2021 var snittkrediten cirka 90 MSEK. Vidare
erbjuds fastighetskrediter med löptider från cirka sex månader till fem år. Den genomsnittliga durationen uppgick vid
utgången 2021 till cirka 17 månader. Collector Bank fokuserar på fastigheter i större nordiska städer till kommersiella
fastighetsbolag. Fastighetsportföljen har uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxt om 38 procent sedan utgången av 2019 till
och med utgången av 2021, totala intäkter har under motsvarande period haft en genomsnittlig årlig tillväxt om drygt
40 procent.
Låneportfölj (MSEK) och NIM (%)

Rörelseintäkter (MSEK) och marginal (%)
773

13 557

10 534

519
6,3%

7 116

42

2020

6,4%

5,6%

5,6%

2019

393
5,9%

5,5%

2021
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Geografisk fördelning1)

Branschfördelning1)

Finland 13%

Sverige 48%
Danmark 12%
Tyskland 20%

Bostäder, 38%
Kontor, 32%
Industri, 8%
Detaljhandel, 8%
Övrigt, 14%

Övriga 7%

Collector Bank erbjuder både juniora och seniora
krediter. Juniora krediter är efterställda den traditionella
bankfinansieringen. Det ger kunden en möjlighet att
utöka den av universalbankerna tillåtna belåningsgraden
av den underliggande tillgången. Collector Banks juniora
fastighetskrediter utgör således ett komplement till
universalbankernas låneprodukter och omfattar såväl
förvärvs- som projektfinansiering.
Fördelning mellan seniora och juniora var 70 procent
respektive 30 procent per den 31 december 2021. Andelen senior utlåning har ökat väsentligt de senaste två
åren, vilket är en efterfrågedriven utveckling. Relationen
mellan senior och junior utlåning kan därmed variera
över tid beroende på vad som efterfrågas av kunderna.
Collector Bank bedömer att det, på grund av universal-

bankernas lägre belåningsgrad och högre regulatoriska
kapitalkrav, finns fortsatt stor efterfrågan för Collector
Banks fastighetskrediter. Således ser Collector Bank fortsatt tillväxtpotential i det befintliga erbjudandet genom att
utnyttja existerande nätverk.
Kundöversikt

Collector Banks fastighetskrediter riktar sig till professionella aktörer med finansiell styrka, såsom kommersiella
fastighetsägare med flerårig erfarenhet. Lån med bostäder som säkerhet utgör 38 procent av fastighetsportföljen. Vid utgången av 2021 utgjorde Collector Banks fem
största låntagare inom fastighetskrediter 18 procent av
fastighetsportföljen.

Kreditprocess för fastighetskrediter

1

2
Lånemöjligheter

• Kontakt med
potentiella låntagare
initieras

3
Analys

4
Kreditbeslut

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

Uppföljning

• < 110 MSEK
Kreditkommitté

• Dokumentation

• > 110 MSEK
Kreditutskott

• Uppföljning

• Utbetalning

• Beslut om
fortsättning

1)

Baserat på låneportföljen för Fastighetsegmentet per 31 december 2021.
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Segmentet Privat
Introduktion

Inom segmentet Privat bedrivs utlåning utan säkerhet till privatpersoner genom privatlån och kreditkort, i form av kreditkortet Collector Easyliving, samt sparkonton. Vid utgången av 2021 utgjorde segmentet Privat1) 31 procent av Collector
Banks låneportfölj samt 32 procent av Collector Banks intäkter under 2021. Låneportföljen har uppvisat en genomsnittlig
utveckling om –4 procent mellan utgången av 2019 och 2021, medan intäkterna har haft en genomsnittlig årstillväxt om
6 procent. Nyutlåningen har varit begränsad sedan slutet av 2019 då ledningen initierade en strategisk översyn av privat
utlåningen. Marknaden för privatlån kännetecknas av marginalpress som följd av hög konkurrens och strängare regulatoriska krav.

Låneportfölj (MSEK) och NIM (%)
12 309

11 471

11 372

Rörelseintäkter (MSEK) och marginal (%)

767

7,0%
6,0%

2019

1)

44

856
7,5%

6,9%
6,5%

6,4%

2020

816

2021

2019

2020

I den finansiella rapporteringen för Privatsegmentet ingår även produkten Appar. Operationellt är Appar under avveckling.
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Geografisk fördelning1)

Genomsnittlig kund – Privatlån

60 000
kunder

Finland 5%

55 %

Sverige 93%

45 %

kvinnor

Norge 2%

män

50 år
350 000 SEK
Genomsnittlig inkomst

Privatlån
Produktöversikt

Kundöversikt

Collector Banks privatlån erbjuds framför allt i Sverige och
Finland till privatkunder som söker ökad likviditet genom
en kompletterande eller alternativ bankrelation. Privatlån i
Sverige erbjuds i intervallet 20 000 till 500 000 SEK, och
i Finland i intervallet 2 000 till 25 000 EUR. Tidigare
erbjöds även norska kunder privatlån, och då i intervallet
20 000 till 250 000 NOK. Sedan 2019 sker ingen nyutlåning Norge.
Privatlån har en varierande löptid på mellan två och
18 år med en genomsnittlig tecknad löptid på cirka 11 år.
Collector Banks lån är annuitetslån. Kunden har alltid
möjlighet till förtidsinlösen av sitt lån utan avgift, vilket
medför att den faktiska genomsnittliga löptiden normalt är
kortare än ursprunglig avtalad löptid. Kundens ränta
bestäms individuellt baserat på kundens förutsättningar
och därutöver tar Collector Bank ut en uppläggnings
avgift och aviavgifter. Collector Bank har en begränsad
nyutlåning inom privatlån vilket är en medveten strategi.

Collector Banks snittkund vid utgången av 2021 är cirka
50 år, har en årlig inkomst om cirka 350 000 SEK och är
gift. De flesta av Collector Banks lånekunder har inget
bolån och är bosatta i större städer eller med pendlingsavstånd till större stad. Collector Bank söker att nå de
kunder som motsvarar Collector Banks önskade kundoch riskprofil och därigenom nå en så god kundbas som
möjligt. Collector Banks privatutlåning sker dels genom
egna kanaler via Collector Banks hemsida, och dels
genom ett flertal låneförmedlare. Vid utgången av 2021
hade Collector Bank cirka 60 000 privatlånekunder. Av
låneboken är 93 procent i Sverige, 5 procent i Finland
och cirka 2 procent i Norge.

Översikt villkor för – Privatlån
Belopp
200 000 – 500 000 SEK
Genomsnitt: ca 140 000 SEK1)
Löptid
2–18 år
Genomstnittlig avtal löptid 11 år
Räntespann
4,7–17,7 procent
Uppläggningsavgift
285 SEK
Aviavgift
35 SEK
1) Baserat på ett genomsnitt av stocken per 31 december 2021

1)

Baserat på låneportföljen för Privat per 31 december 2021.
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Kort
Produkt- och kundöversikt

Collector Banks kreditkort Collector Easyliving erbjuds i
Sverige och vänder sig till privatkunder som efterfrågar
möjligheten att konsumera på kredit via ett kreditkort med
flexibla återbetalningslösningar. Collector Easyliving
erbjuder en kreditlimit från 10 000 upp till 100 000 SEK
och inkluderar vid kortköp bland annat reseförsäkring
och allriskförsäkring samt avsaknad av valutaväxlings
påslag när kortet används utomlands. Vid utgången av
2021 hade Collector Bank cirka 26 000 utestående kort1).
Marknadsföring och försäljning av Collector Banks
kreditkort sker genom den egna kundansvarsorganisationen, genom till exempel prisjämförelsesidor på internet
såsom Compricer samt via samarbete med detaljhandelskedjor. Kunden kan också ansöka direkt via Collector
Banks hemsida.
Översikt – Kort
Antal kort (ca)
Kreditlimit
Genomsnittlig
utnyttjad kredit
Målgrupp
Kännetecken

uppgår till 1 050 000 SEK och Collector Bank erbjuder
för närvarande räntor i intervallet 0,45 procent till
1,30 procent2) med en varierande löptid från rörlig ränta
till en fast tvåårsränta.
Collector Bank har även ett samarbete med Avanza
som marknadsför Collector Banks sparkonto, förmedlar
inlåning på den svenska sparmarknaden samt administrerar konton för Collector Banks räkning. Räntorna via
Avanza uppgår för närvarande från 0,50 procent till
0,80 procent med en varierande löptid från rörlig ränta
till en fast tvåårsränta. Collector Banks totala sparkonto
kapital har haft en genomsnittlig årstillväxt om 3 procent
mellan 2019 till 2021 och utgör Collector Banks primära
finansieringskälla.
In- och upplåning från allmänheten vid utgången
av respektive år (MSEK)

Collector Easyliving
26 0001)
10 000–100 000 SEK
Ca 12 000 kr

31 351
30 855

Medelinkomsttagare 25–60 år
Standardkort
Reseförsäkring, inget valutapålägg,
allriskförsäkring vid köp
Används som revolverande kredit

29 454

1) Varav 9 000 är Collector Easycard som inte längre erbjuds

Sparkonton

2019

2020

2021

Produktöversikt

Kundöversikt

Collector Bank erbjuder sparkonton i framför allt Sverige.
Sparkonton erbjuds även på den tyska marknaden,
genom ett samarbete med Raisin. Inlåning i euro sker
i syfte att diversifiera Collector Banks finansiering.
Collector Banks sparkonton riktar sig till privatkunder
och företag som eftersträvar en högre inlåningsränta
jämfört med universalbankerna. Collector Banks spar
konton täcks av den statliga insättningsgarantin som

Collector Bank hade per 31 december 2021 drygt 152 000
sparkonton (egna och genom samarbetspartners) med
ett genomsnittligt sparande på cirka 206 000 SEK. Av
total inlåning per den 31 december 2021 täcktes cirka
95 procent av den statliga insättningsgarantin. Collector
Banks sparkonton marknadsförs främst genom prisjämförelsesajter på internet, till exempel Compricer, samt
riktade marknadsföringskampanjer.

1) Inkluderar utöver Collector Easyliving även Collector Easycard som inte längre marknadsförs eller omfattas av nyförsäljning.
2) Genom Collector Banks direkta sparkonton i SEK.
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Segmentet Payments
Introduktion

Affärsområdet Payments består av betalnings- och checkout-lösningar till e-handel och detaljhandelskedjor. Vid
utgången av 2021 utgjorde segmentet 7 procent av låneportföljen samt 17 procent av de totala intäkterna under 2021.
Låneportföljen har uppvisat en genomsnittlig årstillväxt om 11 procent mellan 2019 och 2021, medan intäkterna under
samma period har haft en genomsnittlig årstillväxt om 10 procent.

Låneportfölj (MSEK) och NIM (%)

Rörelseintäkter (MSEK) och marginal (%)

2 457
2 221

445
401

1 985

369

21,0%
9,3%
8,7%

2019

19,1%

19,0%

2020

2021

8,1%

2020

2021

2019
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Produktöversikt

Under varumärket Walley så erbjuder Collector Bank
betalningslösningar för säljande B2B- och B2C-företag,
dvs företag med både konsumenter och företag som slutkunder. Företagen är primärt baserade 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. De betalsätt som erbjuds inkluderar
kortbetalning, direkt bankbetalning, fakturabetalning och
delbetalning. För kredittjänsterna (faktura och delbetalning) tar Collector Bank vid fullbordat köp direkt över
fakturahantering och kreditrisk samt administrerar ett
eventuellt delbetalningsupplägg. Mot en avgift till Collector Bank får kunden, dvs. e-handlaren eller detaljhandelskedjan, därmed betalt direkt vid köpet även då konsumenten väljer att skjuta upp betalning genom fakturaeller delbetalning. Collector Bank bedömer att det finns
en konkurrensfördel i att betalningslösningar skräddarsys
för att lyfta fram kundens varumärke.
Collector Bank erbjuder även checkout-lösningen
Walley som genom en och samma integration möjliggör
för e-handlare att ta betalt med alla för den specifika
marknaden relevanta betalsätt och analysera den data
som tas in vid köp och betalningstillfället. Tjänsterna
erbjuds i Sverige, Norge och Finland genom lokala kundansvarsorganisationer samt partnernätverk såsom Nets,
Adyen, Paytrail, Checkout Finland Oy m.fl.
Collector Bank förväntar sig att den positiva trenden
för e-handel och omnikanal, dvs. fysisk butik i combination med e-handel, kommer att fortsätta, vilket förväntas

gynna Collector Bank. Affärsområdet Payments har historiskt visat stark volymtillväxt på dess kärnmarknader och
förväntar sig att fortsätta växa med såväl nya som
existerande kunder. Däremot förväntas svårare
jämförelsetal framåt då e-handel generellt haft ett stöd till
följd av Covid19-restriktionerna som begränsat handel i
fysisk butik.
I november 2018 förvärvades Lindorff Payments i syfte
att stärka Collector Banks position i Finland. Genom
förvärvet fördubblades den hanterade transaktions
volymen och Collector Banks position som en av de tre
största aktörerna inom digital B2C-handel på den
nordiska marknaden stärktes, enligt Collector Banks
bedömning.1)
Kundöversikt

Affärsområdet Payments har en bred kundbas som består
av e-handlare och detaljhandelskedjor med försäljning i
flertalet nordiska länder. Vid utgången av 2021 svarade
Sverige för 51 procent, Finland 38 procent, Norge
9 procent och Danmark 2 procent av låneboken. Sedan
2018 har Payments gjort en strategisk förflyttning till att
stötta större handlares behov för mer anpassade
lösningar, vilket har medfört färre men större affärskontrakt. Payments har avtal med flera välkända varumärken,
som till exempel K-Rauta, Apoteket, Stockmann, Linas
matkasse, Posti Group samt Colorama. Collector Bank har
dessutom mångårigt samarbetet med etablerade handlare såsom Byggmax Group och Stadium. Under 2021
genomförde cirka 4 miljoner unika slutkunder köp genom
Collector Banks betallösning.

Transaktionvolymer

Geografisk fördelning2)

13 948 MSEK
+31 %
Finland 38%

Förändring

Norge 9%
Sverige 51%
Danmark 2%

4,0 MILJONER

Aktiva kunder (senaste 12 månaderna)

1 200 SEK
Genomsnittligt köp

1)

Collector bedömer att de främsta konkurrenterna inom betalningslösningar online är Klarna, Qliro, TF Bank’s betalningslösning Avarda. Per den
31 december 2021 rapporterade Klarna en lånebok om 62 MDSEK, Avarda 2,1 MDSEK och Qliro 1,7 MDSEK. Vilket kan jämföras med Payments
lånebok om 2,5 MDSEK för samma tidpunkt.
2) Baserat på låneportföljen för Privat per 31 december 2021
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Kapitalisering, skuldsättning
och övrig finansiell information
Tabellerna nedan visar Collector AB-koncernens kapitalisering och nettoskuldsättning per den 31 januari 2022.
Informationen som presenteras nedan bör läsas tillsammans med avsnitten ”Utvald finansiell information” och
”Operationell och finansiell översikt”. För information om
bland annat Collector Banks aktiekapital och aktier
hänvisas till avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden”.

Kapitalisering
Tabellen nedan visar Collector AB-koncernens kapitalstruktur baserat på eget kapital och räntebärande skulder
per den 31 januari 2022.
MSEK
Per den 31 januari 20221)
Summa kortfristiga skulder (inklusive den
kortfristiga delen av långfristiga skulder)
31 682
För vilka garanti ställts
–
Mot annan säkerhet
–
Utan säkerhet
31 682
Summa långfristiga skulder (exklusive den
kortfristiga delen av långfristiga skulder)
5 265
Garanterade
–
Med säkerhet
–
Utan garanti/utan säkerhet
5 265
Eget kapital
2 845
Aktiekapital
21
Primärkapital
500
Reservfond(er)
–6
Övriga reserver
2 330
Totalt
39 792

Skuldsättning
Tabellen nedan visar Collector AB-koncernens nettoskuldsättning per den 31 januari 2022. Endast ränte
bärande skulder har inkluderats.
MSEK
Per den 31 januari 20222)
(A) Kassa och bank
4 147
(B) Andra likvida medel
–
(C) Övriga finansiella tillgångar
3 477
(D) Likviditet (A + B + C)
7 624
(E) Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuld
31 682
instrument, men exklusive den kortfristiga andelen
av långfristiga finansiella skulder)
(F) Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder
–
(G) Kortfristig finansiell skuldsättning (E + F)
31 682
(H) Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G – D) 24 058
(I) Långfristiga finansiella skulder (exklusive kort
–
fristig andel och skuldinstrument)
(J) Skuldinstrument
3 480
(K) Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder
1 785
(L) Långfristig finansiell skuldsättning (I + J + K)
5 265
(M) Total finansiell skuldsättning (H + L)
29 323
2)	För mer information, se ”– Betydande förändringar efter den 31 december 2021”
nedan.

1)	För mer information, se ”– Betydande förändringar efter den 31 december 2021”
nedan.
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Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Per den 31 januari 2022 har Collector AB inte några
indirekta skulder eller eventualförpliktelser.

Den 11 november 2021 emitterades en senior ickesäkerställd obligation om 650 MNOK med en löptid om
2 år med förfall i november 2023 och en rörlig ränta om
3 månader NIBOR + 1,20 procent.

Kassaflöden
Under 2021 uppgick periodens kassaflöde till 1 302 MSEK
och likvida medel per den 31 december 2021 uppgick till
5 247 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till –3 655 MSEK då förändringar i verksamhetens tillgångar och skulder under 2021 uppgick till
–5 307 MSEK, främst till följd av ökad utlåning. Finansieringsverksamhetens kassaflöde uppgick till 4 941 MSEK
under perioden, då banken emitterade räntebärande
värdepapper om 5 511 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 16 MSEK.
Collector Banks likviditet utgörs primärt av in- och
upplåning från allmänheten och därefter av emitterade
obligationer i SEK och NOK samt certifikat.

Kreditavtal och övrig upplåning
Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal som
Collector Bank och medlemmar i koncernen har ingått
under de senaste två åren samt andra avtal som Collector
Bank och medlemmar i koncernen har ingått och som
innehåller rättigheter eller skyldigheter som är av väsentlig betydelse för Collector Bank och medlemmar i koncernen (i båda fallen med undantag för avtal som har ingåtts
inom ramen för den normala verksamheten).
MTN-program
Per dagen för detta Prospekt har Collector Bank utestående obligationer som emitterats under Collector Banks
MTN-program uppgående till ett totalt nominellt belopp
om 3 520 MSEK.
Den 14 juni 2017 emitterades en efterställd Tier
2-obligation 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 28 maj 2021 emitterades en senior icke-säkerställd obligation om 400 MSEK med en löptid om 2 år
med förfall i juni 2023 och en rörlig ränta om 3 månader
STIBOR + 1,35 procent. Obligationslånet har sedan
utökats vid ett tillfälle till ett totalt belopp om 550 MSEK.
Den 1 september 2021 emitterades en senior ickesäkerställd obligation om 500 MSEK med en löptid om
2 år med förfall i september 2023 och en rörlig ränta om
3 månader STIBOR + 1,20 procent. Obligationslånet har
sedan utökats vid flertal tillfällen till ett totalt belopp om
1 000 MSEK.
Den 11 november 2021 emitterades en senior ickesäkerställd obligation om 350 MSEK med en löptid om
3 år med förfall i november 2024 och en rörlig ränta om
3 månader STIBOR + 1,27 procent. Obligationslånet har
sedan utökats vid flertal tillfällen till ett totalt belopp om
750 MSEK.
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Primärkapitaltillskott
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. Medräkningsbart primärkapitaltillskott uppgick till 313 MSEK per
den 31 december 2021.
Certifikat
Collector Bank har utgivit certifikat, vilka vid utgången av
2021 uppgick till 2 364 MSEK.

Rörelsekapitalutlåtande
Det är Collector Banks bedömning att det befintliga
rörelsekapitalet, per dagen för Prospektet, är tillräckligt
för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses här ett bolags
möjlighet att få tillgång till likvida medel för att fullgöra
sina betalningsförpliktelser vartefter de förfaller till betalning.

Investeringar
Per dagen för Prospektet finns inga pågående eller
beslutande väsentliga investeringar i Collector Bank för
vilka fasta åtaganden gjorts.

Betydande förändringar efter den 31 december
2021
Det har inte skett några betydande förändringar i
Collector Banks finansiella ställning efter den 31 december 2021 till och med dagen för Prospektet.

Trender
Det finns inga kända trender, osäkerhetsfaktorer, krav,
åtaganden eller händelser som med rimlig sannolikhet
kommer att få en väsentlig inverkan på Collector Banks
utsikter för innevarande räkenskapsår utöver vad som
anges i avsnittet ”Riskfaktorer”. Utöver vad som anges i
avsnitten ”Verksamhetsbeskrivning och marknads
översikt” och ”Riskfaktorer” känner inte Collector Bank till
några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penning
politiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller
indirekt, skulle få en väsentlig inverkan eller som skulle
kunna väsentligt påverka Collector Banks verksamhet.
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Styrelse, ledning och revisor
Styrelse
Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Enligt Collector Banks bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio
bolagsstämmovalda ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter. För närvarande består Collector Banks styrelse
av sex bolagsstämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen har utsetts för tiden intill
slutet av den årsstämma som kommer att hållas under 2022. Styrelseledamöterna, deras befattning, när de först valdes in
i styrelsen och om de anses vara oberoende i förhållande till Collector Bank och bolagsledningen och/eller större aktie
ägare beskrivs i tabellen nedan.

Revisionsutskottet

Ledamot

Uppdrag

Invald

Erik Selin

Styrelseordförande

2020
(styrelseledamot
sedan 2011)

Ja

Christoffer Lundström

Styrelseledamot

2007

Charlotte Hybinette

Styrelseledamot

2019

Bengt Edholm

Styrelseledamot

Ulf Croona
Marie Osberg

Risk- och
Ersättnings- complianceutskottet
utskottet

Kreditutskottet

Oberoende
i förhållande
till Collector Oberoende
Bank och
i förhållande
Bolagstill Större
ledningen
aktieägare

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

2020

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Styrelseledamot

2020

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Styrelseledamot

2020

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nedan redovisas ytterligare information om var och en av styrelseledamöterna, inklusive innehav (eget samt närstående
fysiska och juridiska personers innehav) av aktier i Collector AB per den 31 mars 2022 med därefter kända förändringar.
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Erik Selin (född 1967) –
Styrelseordförande
Styrelseordförande sedan 2020,
styrelsemedlem sedan 2011
Utbildning: Gymnasieekonom.
Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseordförande, styrelseledamot och
VD för bolag inom Fastighets Balderkoncernen. Styrelseordförande och
styrelseledamot för bolag inom Fastighets Centur-koncernen. Styrelseord
förande, styrelseledamot och styrelsesuppleant för bolag inom Erik Selin
Fastigheter Aktiebolags-koncernen.
Styrelseordförande i Aktiebolaget
Epistrofeus, Trenum-koncernen, Tuliakoncernen, Fixfabriken Holding-koncernen, Fastighets AB Tornet, Tornet
Bostadsproduktion AB, K-fast Holding
AB, Brinova Fastigheter AB (publ),
Guldfiber AB, Swedish Logistic Property
AB och Karlatornet AB. Styrelseledamot i
Ernström & Co AB, Hedin Mobility Group
AB (publ), Hexatronic Group AB, Aktie
bolaget Misel, Ventosum AB, Bostads
aktiebolaget Vasaplatsberget, AMA
Group i Borås AB, RL – Nordic AB,
Cryonite Holding AB, Cryonite AB, Guldfiber AB, AM Intressenter II AB, Selihof
Klippan 1 AB, Sinoma Fastighets AB,
Sinoma Management AB, Rosengård
Fastighets AB, Culture Casbah AB,
Culture Casbah Västra Fastighets AB,
Culture Casbah Östra Fastighets AB,
Rosengårds Fastighets Projekt AB,
Karlastaden Group AB och Spelmans
gården Invest AB. Styrelsesuppleant i
Fox Invest Aktiebolag, Avenyfastigheter
AB, Concept White AB, Kunskapsporten
C4 infanterist AB och FredErik Holding
AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant för bolag
inom Fastighets Centur-koncernen.
Styrelseordförande och styrelseledamot
för bolag inom Fastighets Balder-koncer-
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nen och för bolag inom Fredensborgkoncernen. Styrelseordförande i Trenumkoncernen, Kommendörkaptenen 7 AB,
KålFast AB, Brahestad AB, Connexus AB,
Gladsheim Töreboda AB, Fixerad 2 AB,
Fixerad 3 AB, Fixerad 4 AB, Balder
Lindholmen AB, Båtkarlen 1 AB, Fastighets AB Vibblero, Fastighetsaktiebolaget
Verkmäst 14, Midroc Oceanhamnen AB,
K-Fast Mariehåll AB och K-Fast Magasinet AB. Styrelseledamot i Västsvenska
Handelskammaren Service AB, Astrid
Lindgrens Vimmerby AB, Heimstaden
Äppelboda AB, Viared Stormen 1 AB och
för bolag inom Erik Selin-koncernen.
Styrelsesuppleant i Önneköps Bostads
AB och Kunskapsporten Svea Padel AB.
Eget och närståendes innehav:
117 394 907 aktier (varav 90 501 180
genom Fastighets AB Balder).

Charlotte Hybinette (född 1973) –
Styrelseledamot
Styrelsemedlem sedan 2019
Utbildning: Jur kand vid Stockholms
Universitet.
Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseordförande i Platzer Fastigheter
Holding AB (publ). Styrelseledamot i
Bellman Group AB (publ) och Hybinette
& Partners AB. Tillförordnad chefsjurist
NatVest Nordisk Renting.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Styrelseledamot och
-ordförande för bolag inom NatVest
Nordic Renting-gruppen och i Lundby
filen 5 AB. Partner och Managing Partner
i MAQS Advokatbyrå.
Eget och närståendes innehav:
3 333 aktier.

Christoffer Lundström (född 1973) –
Styrelseledamot
Styrelsemedlem sedan 2007
Utbildning: Bachelor of Arts vid Webster
University och Hotel Management
Diploma vid HOSTA.
Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseordförande, styrelseledamot och
VD för bolag inom Provobis Holding
AB-koncernen. Styrelseledamot och VD
för bolag inom RCL Holding-koncernen.
Styrelseordförande i AM Brands AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Styrelseordförande i Harrys
Pubar AB. Styrelseledamot i Scandic
Hotels Group AB, Scandic Hotels
Holding AB, NetEnt AB (publ), Burgsvik
Hospitality, Drevia Marin & Industri AB,
Harryskompaniet Östra Larmgatan AB,
Boatmanager Näset AB, Lysmarine 2 AB,
Samsa Stenung 3:331 AB och Feelgood
Svenska Aktiebolag (publ).
Eget och närståendes innehav:
860 000 aktier.
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Bengt Edholm (född 1956) –
Styrelseledamot
Styrelsemedlem sedan 2020

Ulf Croona (född 1958) –
Styrelseledamot
Styrelsemedlem sedan 2020

Marie Osberg (född 1960) –
Styrelseledamot
Styrelsemedlem sedan 2020

Utbildning: Civilekonom vid Uppsala
Universitet.

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseledamot i BEED02 AB och Hoist
Finance AB (publ).

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseordförande i Bankmannasällskapet i Göteborg. Styrelseledamot i Svea
Konsult AB och Örgryte IS.

Utbildning: Civilekonom vid Lunds
Universitet samt MBA vid Webster
University Geneva.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): –
Eget och närståendes innehav: –

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Styrelseordförande i Nice
Företagsreklam i Göteborg Aktiebolag
och styrelseledamot i Active Power
Global AB. Regionchef på Catella och
Senior Private Banker på Swedbank.
Eget och närståendes innehav:
5 000 aktier.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseordförande för Rädda Barnen i
Göteborg och styrelseledamot i Nordisk
Bergteknik AB (publ), NMP Invest AB
samt styrelsesuppleant i Osberg Financial Advisory AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Styrelseordförande i BRPH
General Partners AB och BRPH Top
Holding.
Eget och närståendes innehav:
11 200 aktier.
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Ledning
Nedan redovisas ytterligare information om var och en av de ledande befattningshavarna, inklusive innehav (eget samt
närstående fysiska och juridiska personers innehav) av aktier i Collector AB per den 31 mars 2022 med därefter kända
förändringar.

Martin Nossman (född 1971) – VD
Anställd sedan: 2018
Utbildning: Ek magister Lunds Universitet.
Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseordförande i Credian Partners
AB, Credian Investment Management AB
och Credian Nordic Opportunities AB.
Styrelseledamot i NOSSVEST AB.
Styrelsesuppleant i DM Kross AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Styrelseordförande i Ledaren
Fastigheter i Norrköping AB och Norr
plint Fastigheter AB.

Susanne Bruce (född 1961) –
Vice VD och Chief Operating Officer
Anställd sedan: 2016

Mikael Anstrin (född 1983) –
General Manager, Payments
Anställd sedan: 2012

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

Utbildning: Marknadsekonom DHIM vid
IHM Business School Göteborg.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseledamot i Ropo Holding 1 OY.
Styrelsesuppleant i Brucex2 AB och
Travel by Bruce AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelsesuppleant i Anstrin Holding AB
och STHLM Nordic AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): VD på Colligent AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Chief Business Development
Officer och Director Retail Banking på
Collector.

Eget och närståendes innehav:
95 094 aktier.

Eget och närståendes innehav:
22 323 aktier.

Jonas Björkman (född 1965) –
Chief Information Officer
Anställd sedan: 2019

Patrik Hankers (född 1965) –
Head of Consumer
Anställd sedan: 2022

Utbildning: Civilingenjör Industriell
Ekonomi från Chalmers Tekniska
Högskola.

Utbildning: Kandidatexamen kommunikation från Jönköpings Universitet och
nationalekonomi vid Göteborgs Universitet.

Eget och närståendes innehav:
1 576 666 aktier.

Peter Olsson (född 1978) –
Chief Financial Officer
Anställd sedan: 2019
Utbildning: Civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm.
Andra pågående uppdrag/befattningar:
–
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Managing Director på SEB
Corporate Finance.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
–
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Director of IT AB Lindex.
Eget och närståendes innehav:
22 486 aktier.

Eget och närståendes innehav:
120 000 aktier.
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Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseledamot Finansiell IDteknik/
BankID.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Country Manager Ikano Bank,
Privatmarknadschef Resurs Bank.
Eget och närståendes innehav:
16 000 aktier.

Styrelse, ledning och revisor

Erik Krondahl (född 1988) –
General Manager, Corporate
Anställd sedan: 2014

Madeleine Mörch (född 1991) –
Head of IR & Communications
Anställd sedan: 2019

Josefin Eriksson (född 1985) –
Chief Legal Counsel
Anställd sedan: 2015

Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet.

Utbildning: Masterexamen i Accounting
& Financial Management från Handelshögskolan i Stockholm.
Andra pågående uppdrag/befattningar:
–

Utbildning: Juris Kandidatexamen från
Stockholms universitet, International
Business Law vid KU Leuven Universitet,
Belgien och Statsvetenskap vid Lunds
Universitet.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): SEB Corporate Finance.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
–

Eget och närståendes innehav:
10 000 aktier.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): –

Andra pågående uppdrag/befattningar:
–
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Chief Sales Officer och Sales
Manager på Collector.
Eget och närståendes innehav:
5 822 aktier.

Eget och närståendes innehav:
4 324 aktier.

Patrik Schöldström (född 1975) –
Chief Credit Officer
Anställd sedan: 2021

Martin Nilsson (född 1983) –
Chief Risk Officer
Anställd sedan: 2013

Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet samt studier vid Handelshögskolan i
Wien.

Utbildning: Civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
–
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Olika ledande roller inom
Swedbank, bl.a. som Kreditanalyschef.
Eget och närståendes innehav:
10 000 aktier.

Karin Bucko (född 1987) –
Head of Compliance
Anställd sedan: 2018

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseledamot i GoS 4u AB. Styrelsesuppleant i Tickoff AB och Famntag AB.

Utbildning: Masterexamen i affärsjuridik
från Internationella Handelshögskolan i
Jönköping.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): –

Andra pågående uppdrag/befattningar:
–

Eget och närståendes innehav:
1 198 aktier.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste
fem åren): Compliance Officer och
AML Officer på Collector, Centralt
Funktionsansvarig och AML Compliance
Officer på BNP Paribas Cardif.
Eget och närståendes innehav: –.
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Övriga upplysningar avseende styrelsen och
ledningen
Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter eller ledningen. Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan
styrelseledamöternas och de ledande befattnings
havarnas åtaganden gentemot Collector Bank och deras
privata intressen och/eller andra åtaganden (men flera av
styrelseledamöterna och ledande befattningshavarna
kommer att ha finansiella intressen i Collector Bank efter
verkställandet av Fusionen med anledning av sitt aktie
ägande i nuvarande moderbolaget Collector AB). Samtliga styrelseledamöter och medlemmar i ledningen kan
nås via Collector Banks adress, Lilla Bommens Torg 11,
404 39 Göteborg.
Under de senaste fem åren har ingen av styrelse
ledamöterna eller ledningen beskrivna ovan (i) dömts i
bedrägerirelaterade mål, (ii) representerat ett företag som
försatts i konkurs eller likvidation (annat än frivillig likvidation), eller varit föremål för konkursförvaltning, (iii) varit
föremål för anklagelse och/eller sanktion av i lag eller
förordning bemyndigade myndigheter (däribland
godkända yrkessammanslutningar) eller (iv) förbjudits av
domstol att ingå som medlem i ett företags förvaltnings-,
lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller
övergripande funktioner hos ett företag.
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Revisor
EY, med adress Box 7850, 103 99 Stockholm, utsågs till
Collector Banks revisor av årsstämman 2018. Årsstämman
2021 i Collector Bank beslutade om omval av EY för tiden
intill nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Daniel
Eriksson är huvudansvarig revisor sedan årsstämman
2018. Daniel Eriksson är medlem i FAR.
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Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
Ansvaret för styrning, ledning och kontroll av Collector
Bank fördelas mellan aktieägarna, styrelsen och den
verkställande direktören, övriga personer i Collector
Banks ledning samt de särskilda kommittéer och kontrollorgan som styrelsen från tid till annan inrättar. Styrningen
utgår ifrån Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
(1995:1554), lag (2004:297) om bank- och finansierings
rörelse, Finansinspektionens föreskrifter, övriga relevant
lagstiftning och författningar, bolagsordningen och, vid
tidpunkten för noteringen av Collector Banks aktier, även
Nasdaqs Nordic Main Market Rulebook for Issuers of
Shares och Svensk kod för bolagsstyrning, samt övriga
tillämpliga regelverk och god sed enligt självreglering.

Styrelseutskott i Collector Bank
Styrelsen i Collector Bank har utsett ett revisionsutskott,
ersättningsutskott, risk- och complianceutskott och kreditutskott, som beskrivs nedan.
Revisionsutskott
Styrelsen har utsett revisionsutskott. Revisionsutskottets
huvuduppgift är att övervaka bolagets finansiella rapportering och säkerställa att antagna principer för finansiell
rapportering efterlevs och är tillämpbara. Revisionsutskottet har även till uppgift att stödja valberedningen med
förslag vid val av externa revisorer och revisorsarvoden.
Collector Banks revisionsutskott ska bestå av minst två
styrelseledamöter. Det nuvarande revisionsutskottet
består av ledamöterna Erik Selin och Marie Osberg.
Ersättningsutskott
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott. Ersättnings
utskottets främsta ansvarsområde är att förbereda ärenden för beslut i styrelsen som rör ersättningsprinciper, lön
och andra ersättningar till verkställande direktören och
övriga medlemmar i ledningen samt följa upp och utvärdera mål och principer för rörlig ersättning och långsiktiga
incitamentsprogram. Ersättningsutskottet ska bestå av
minst två styrelseledamöter. Det nuvarande ersättnings
utskottet består av ledamöterna Erik Selin och Christoffer
Lundström.

Risk- och complianceutskott
Styrelsen i Collector Bank har utsett ett risk- och
complianceutskott. Risk- och complianceutskottets
främsta ansvarsområde är att bereda och följa upp
frågor gällande intern styrning och kontroll, riskhantering,
regelefterlevnad, kapitalisering och likviditetshantering.
Risk- och complianceutskottet ska bestå av minst två
styrelseledamöter. Det nuvarande risk- och compliance
utskottet består av ledamöterna Bengt Edholm,
Charlotte Hybinette och Marie Osberg.
Kreditutskott
Styrelsen i Collector Bank har inrättat ett kreditutskott.
Utskottet består av ledamöter från styrelsen med bolagets verkställande direktör eller kreditchef som föredragande. Kreditutskottet sammanträder mellan styrelsens
sammanträden och fattar beslut avseende kreditåtaganden enligt mandat definierade i av styrelsen fastställd
kreditinstruktion. Det nuvarande kreditutskottet består av
ledamöterna Erik Selin, Charlotte Hybinette och Ulf
Croona.

Ersättning till styrelse och ledning
Ersättning till styrelsen
Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöterna,
inklusive styrelsens ordförande, beslutas av bolags
stämman. Då styrelsen i Collector Bank och moder
bolaget Collector AB består av samma ledamöter har
ersättning för räkenskapsåret 2021 endast utgått till
ledamöterna från Collector AB.
Nedanstående tabell visar totalt utbetald ersättning
från Collector AB till styrelsen för räkenskapsåret 2021.
Belopp, MSEK
Ledamot
Erik Selin
Christoffer Lundström
Charlotte Hybinette
Bengt Edholm
Ulf Croona
Marie Osberg
Summa

Uppdrag
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Totalt utbetalt
2021
–1,0
–0,4
–0,7
–0,5
–0,5
–0,6
–3,6
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Bolagsstyrning

Ersättning till ledningen
Lön och ersättning till VD samt övrig ledning beslutas av styrelsen.
Nedanstående tabell visar utbetald ersättning från Collector Bank till ledningen för räkenskapsåret 2021.
Belopp, MSEK
Befattningshavare
Martin Nossman, VD
Övrig ledning (11 personer)
Summa

Fast lön
–5
–20
–26

Arvode
–
–
–

Rörlig
ersättning
–
–
–

Avtal om ersättning efter avslutat uppdrag
Collector Bank har inte ingått något avtal med medlem av
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan som ger sådan
medlem rätt till pension eller liknande förmåner efter
avträdandet av tjänst. Collector Bank har inga avsatta
eller upplupna belopp för pensioner och liknande
förmåner efter avträdande av anställning eller uppdrag.
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Övriga
förmåner
0
–1
–1

Pensionskostnader
–2
–5
–6

Summa
–6
–26
–32

Aktiekapital och ägarförhållanden
Allmän information
Enligt Collector Banks nuvarande bolagsordning ska
aktiekapitalet uppgå till lägst 70 000 000 SEK och högst
280 000 000 SEK. Antalet aktier ska uppgå till lägst
700 000 och högst 2 800 000. Collector Banks registrerade aktiekapital uppgick per den 1 januari 2021 till
149 422 000 SEK, fördelat på 1 494 220 aktier. Inga
förändringar av antalet aktier eller aktiekapitalet har skett
därefter fram till dagen för Prospektet. Aktierna är denominerade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om ett
hundra (100) SEK.
Vid tidpunkten för upptagandet till handel kommer
antalet aktier i Collector Bank att motsvara antalet aktier
i Collector AB, således kommer antalet aktier i Collector
Bank att uppgå till 205 381 004. Aktiekapitalet kommer
inte att förändras till följd av Fusionen, utan kommer
vid tidpunkten för upptagandet till handel vara
149 422 000 SEK, men aktiernas kvotvärde kommer
att minska och varje aktie kommer att ha ett kvotvärde
om cirka 0,7 SEK. Vid tidpunkten för upptagandet till
handel kommer bolagsordningen föreskriva att aktie
kapitalet ska uppgå till lägst 125 000 000 SEK och högst
500 000 000 SEK samt att antalet aktier ska uppgå till
lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.
När Fusionen verkställs kommer aktieägare i
Collector AB att, som fusionsvederlag, få en aktie i
Collector Bank för varje aktie som aktieägaren innehar
i Collector AB (utbytesförhållande om 1:1).
För ytterligare information om Fusionen, se ovan
i avsnittet ”Om Fusionen”.
Samtliga aktier i Collector Bank har getts ut i enlighet
med svensk rätt, är fullt betalda och är fritt överlåtbara
enligt tillämplig lag. Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller
lösningsskyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande
har lämnats avseende aktierna i Collector Bank under
innevarande eller föregående räkenskapsår. Såvitt
Collector Banks styrelse känner till finns det inte några
överenskommelser eller motsvarande som kan komma
att leda till att kontrollen över Collector Bank förändras.

Vissa rättigheter förenade med aktierna
De rättigheter som är förenade med aktierna i Collector
Bank, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan
endast ändras enligt de förfaranden som anges i Aktie
bolagslagen. Varje aktie i Collector Bank berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma. Varje aktieägare
har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Collector Bank. Samtliga aktier i Collector Bank ger
lika rätt till utdelning samt till Collector Banks tillgångar
och eventuella överskott i händelse av likvidation. Vid

beslut om att emittera nya aktier i Collector Bank har
aktieägare som huvudregel, i enlighet med vad som
anges i Aktiebolagslagen, företrädesrätt att teckna nya
aktier i förhållande till det antal de redan äger.
Beslut om utdelning fattas av bolagsstämma. Samtliga
aktieägare som är registrerade i den av Euroclear
Sweden förda aktieboken på den avstämningsdag som
beslutas av bolagsstämman är berättigade till utdelning.
Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna genom
Euroclear Sweden som ett kontant belopp per aktie, men
betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear
Sweden kvarstår aktieägarens fordran på Collector Bank
avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller
utdelningsbeloppet Collector Bank.
Det finns inga restriktioner avseende rätten till utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige. Aktieägare
som inte har skattemässig hemvist i Sverige är normalt
föremål för svensk kupongskatt på utdelning från
Collector Bank, se även avsnittet ”Skattefrågor”.
Enligt lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska den som inte innehar några
aktier eller innehar aktier som representerar mindre än
tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt
aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på reglerad
marknad (målbolaget), och som genom förvärv av aktier i
målbolaget ensam eller tillsammans med någon som är
närstående, uppnår ett aktieinnehav som representerar
minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i
målbolaget, omedelbart offentliggöra hur stort hans eller
hennes aktieinnehav i målbolaget är, och inom fyra
veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande
avseende resterande aktier i målbolaget (budplikt).
En aktieägare som själv eller genom dotterföretag
innehar mer än 90 procent av aktierna i ett svenskt aktiebolag (majoritetsaktieägaren) har dock rätt att lösa in
resterande aktier i målbolaget. Ägare till de resterande
aktierna (minoritetsaktieägarna) har en motsvarande rätt
att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren.
Förfarandet för inlösen av minoritetsaktieägarnas aktier
regleras närmare i Aktiebolagslagen.

Utdelningspolicy och utdelning
Collector Bank fokuserar på tillväxt på medellång sikt,
vilket innebär att utdelning i Collector Bank kommer att
vara låg eller helt utebli.
Ingen utdelning har betalats till moderbolaget
Collector AB för räkenskapsåren 2020 och 2019 eller
förslagits för räkenskapsåret 2021.
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Aktiekapital och ägarförhållanden

Central värdepappersförvaring

Aktierelaterade incitamentsprogram

Aktierna i Collector Bank kommer att vid tidpunkt för
upptagandet till handel vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepappers
centraler och kontoföring av finansiella instrument.
Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191,
101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för
Collector Banks aktier. Skandinaviska Enskilda Banken är
kontoförande institut. ISIN-koden för aktierna är
SE0017831795.

Per dagen för Prospektet finns det inte några utestående
aktierelaterade incitamentsprogram i Collector Bank.

Konvertibler, teckningsoptioner, etc.
Per dagen för Prospektet finns det inte några utestående
teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade finansiella instrument i Collector Bank.

Tidpunkt1)
2000-09-08
2001-03-23
2006-06-16
2006-06-16
2006-09-28
2007-01-03
2008-10-29
2010-06-11
2022-05-04
2022-05-04

Händelse
Nybildning
Nyemission
Fondemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Sammanslagning
av aktier
Uppdelning
av aktier

Förändring i
aktiekapital, SEK
100 000
5 000 000
18 422 000
1 900 000
10 000 000
40 000 000
50 000 000
24 000 000
Ingen
förändring
Ingen
förändring

Aktiekapitalets utveckling
Per dagen för Prospektet uppgår Collector Banks registrerade aktiekapital till 149 422 000 SEK och det är fördelat på 1 494 220 aktier, envar med ett kvotvärde om ett
hundra (100) SEK. Som beskrivs ovan under ”– Allmän
information” kommer antalet aktier i Collector Bank vid
tidpunkten för Fusionen att motsvara antalet aktier i
Collector AB (utbytesförhållande om 1:1).
Nedanstående tabell illustrerar förändringarna i aktiekapitalet och antalet aktier i Collector Bank från dess
bildande. Tabellen illustrerar även den sammanläggning
och uppdelning (aktiesplit) av aktierna i Collector Bank
som kommer att genomföras inför Fusionen för att åstadkomma utbytesförhållandet 1:1.

Förändring i
antalet aktier
1 000
50 000
184 220
19 000
100 000
400 000
500 000
240 000
–1 494 219

Aktiekapital efter
förändringen, SEK
100 000
5 100 000
23 522 000
25 422 000
35 422 000
75 422 000
125 422 000
149 422 000
149 422 000

Antalet aktier efter
förändringen
1 000
51 000
235 220
254 220
354 220
754 220
1 254 220
1 494 220
1

205 381 003

149 422 000

205 381 004

Kvotvärde,
SEK
100
100
100
100
100
100
100
100
149 422 000
0,72752)

1) Avser datum då besluten registrerades hos Bolagsverket med undantag för sammanslagningen respektive uppdelningen av aktier som istället avser dagen för beslut.
2) Kvotvärdet har avrundats till fyra decimaler.
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Ägarstruktur före och efter Fusionen
Före verkställandet av Fusionen, och per dagen för
Prospektet, äger moderbolaget Collector AB samtliga
1 494 220 aktier i Collector Bank. Olika rösträtter finns
inte.
Med anledning av att det per dagen för Prospektet
enbart finns en aktieägare i Collector Bank så finns inget
aktieägaravtal eller liknande avseende aktierna i
Collector Bank. Styrelsen känner inte till några avtal eller
motsvarande, utöver Fusionsplanen, som kan resultera i
att kontrollen över Collector Bank förändras, och såvitt
styrelsen känner till så finns inget direkt eller indirekt
ägande som kan leda till förändringar av kontroll av
Collector Bank.
Efter Fusionens verkställande kommer ägarstrukturen
i Collector Bank att vara densamma som ägarstrukturen i
Collector AB före Fusionens verkställande. För ytterligare
information om Fusionens genomförande, se avsnittet
”Om Fusionen”.
Aktierna i Collector AB är per dagen för Prospektet
upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Nedan återges en sammanfattning av Collector AB:s ägarstruktur per
den 31 mars 2022 med därefter kända förändringar. Olika
rösträtter finns inte.
Aktieägare
Fastighets AB Balder
Erik Selin
StrategiQ Capital AB
Lena Apler
SEB Life International
Avanza Pension
State Street Bank and Trust Company
SEB AB
Vante AB
Nordnet Pensionsförsäkring
Övriga aktieägare
Totalt

Fastighets AB Balder kan genom sin röstandel utöva
betydande inflytande över Collector AB, och efter
Fusionens verkställande över Collector Bank, i frågor som
är föremål för aktieägarnas beslutsfattande vid bolagsstämma, till exempel val av styrelse. Fastighets AB
Balders inflytande över Collector AB och Collector Bank
begränsas av Aktiebolagslagens bestämmelser om
minoritetens rättigheter. Styrelsen känner inte till några
aktieägaravtal eller liknande avseende aktierna i
Collector AB. Styrelsen känner heller inte till några avtal
eller motsvarande som kan resultera i att kontrollen över
Collector AB förändras, och såvitt styrelsen känner till så
finns inget direkt eller indirekt ägande som kan leda till
förändringar av kontroll av Collector AB.

%
44,1%
13,1%
10,3%
4,6%
3,7%
1,9%
1,7%
1,5%
1,4%
0,9%
16,8%
100%
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Legala frågor och kompletterande
information
Organisationsstruktur och information om
Collector Bank
Collector Bank är ett svenskt, publikt aktiebolag med
organisationsnummer 556597-0513, bildat den 21 augusti
2000 och registrerat hos Bolagsverket den 8 september
2000. Verksamheten bedrivs under svensk lagstiftning
och i synnerhet lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt Aktiebolagslagen. Enligt bolagsordningen, som finns tillgänglig på Collector Banks webbplats www.collector.se, har Collector Bank till uppgift att
bedriva bankrörelse samt annan finansiell verksamhet
och verksamhet som har ett naturligt samband därmed.
Bolagets företagsnamn (tillika kommersiella beteckning)
är Collector Bank AB. Collector Banks LEI-kod är
529900AGWAKUTYNETM62. Collector Banks styrelse
har sitt säte i Göteborg, den registrerade adressen är
Box 11914, 404 39 Göteborg och telefonnumret är:
tel. +46 (0)10-161 00 00.
Per dagen för Prospektet har Collector Bank inga
dotterbolag, men filialer i Oslo och Helsingfors.
Per dagen för Prospektet äger det på Nasdaq Stockholm noterade moderbolaget Collector AB, samtliga
aktier i Collector Bank. I samband med Fusionens verkställande kommer aktieägarna i Collector AB, som
Fusionsvederlag, erhålla en (1) aktie i Collector Bank för
varje innehavd aktie i Collector AB. Då Collector Bank är
ett helägt dotterbolag till Collector AB kommer ägarstrukturen i Collector Bank efter Fusionens verkställande att
vara densamma som ägarstrukturen i Collector AB före
Fusionens verkställande. I samband med Fusionen
kommer Collector AB att avnoteras och bolaget upplösas.
Informationen på Collector Banks webbplats utgör
inte en del av Prospektet (utöver den information som har
införlivats genom hänvisning i Prospektet). Det finns
hyperlänkar i Prospektet. Informationen på dessa webbplatser utgör inte en del av Prospektet och har inte
granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Väsentliga avtal
Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal som
Collector Bank, eller Collector AB, ingått under de två
senaste åren samt andra avtal som Collector Bank, eller
Collector AB har ingått och som innehåller rättigheter
eller skyldigheter som är av väsentlig betydelse för
Collector Bank (i båda fallen med undantag för avtal som
har ingåtts i den löpande verksamheten).
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Avyttringar av dotterbolag
Den 8 oktober 2019 offentliggjordes att Collector Bank
hade ingått avtal om att avyttra aktier i dotterbolaget
Colligent Inkasso AB, som tidigare bedrivit Collector
Banks svenska uppdragsinkassoverksamhet, till Ropo
Capitals/Adelis Equity Partners för en kontant köpeskilling
om 240 MSEK på skuldfri basis. Transaktionen genom
fördes under det fjärde kvartalet 2019.
Den 21 januari 2020 offentliggjordes att Collector
Bank hade ingått avtal om att avyttra Collector Ventures,
vari Collector Banks investeringsverksamhet med
fokus på fintech tidigare bedrevs, till NFT Ventures för
330 MSEK på skuldfri basis. Transaktionen genomfördes
under det första kvartalet 2021.
Kreditavtal
Se ”Kreditavtal och övrig upplåning” i avsnittet ”Kapitali
sering, skuldsättning och övrig finansiell information”.

Tvister och andra rättsliga förfaranden
Collector Bank bedriver verksamhet i flera länder och blir
inom ramen för den löpande verksamheten från tid till
annan föremål för tvister, krav och administrativa förfaranden. Collector Banks bankrörelse är föremål för myndighetstillsyn samt omfattande reglering i samtliga de jurisdiktioner där Collector Bank är verksamt, vilket innebär att
Collector Bank löpande har kontakt med och mottar framställningar från tillsynsmyndigheter, samt är föremål för
olika typer av tillsynsövningar och undersökningar av tillsynsmyndigheter. Beroende på vad som framkommer i
tillsynen kan olika tillsynsåtgärder vidtas. Collector Bank
har den 9 februari 2022 mottagit en begäran om yttrande
från Finansinspektionen vars preliminära bedömning är
att banken inte har grundat sin kreditprövning på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. Mot den bakgrunden är Finansinspektionens
preliminära bedömning att banken inte iakttagit god
kreditgivningssed och inte följt konsumentkreditlagen.
Finansinspektionen har meddelat att myndigheten därför
överväger att vidta åtgärd mot Collector Bank med stöd
av 15 kap. 1 § lag om bank- och finansieringsrörelse.
Utöver detta har inte Collector Bank varit part i några
myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är
avgjorda eller som enligt Collector Banks kännedom
riskerar att inledas) under de senaste tolv månaderna,
som nyligen haft eller som bedöms skulle kunna få betydande effekter på Collector Banks finansiella ställning
eller lönsamhet.
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Närståendetransaktioner
Inga närståendetransaktioner som enskilt eller tillsammans är väsentliga för Collector Bank har ägt rum efter
den 31 december 2021. Se även ”Not K34 – Upplysningar
om närstående” på s. 78 i Collector Banks årsredovisning
för räkenskapsåret 2021.

Prospektets godkännande
Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är
behörig myndighet enligt Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner Prospektet enbart i så måtto att
det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och
konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för emittenten eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i
Prospektet. Investerare bör göra sin egen bedömning av
huruvida det är lämpligt att investera i dessa värde
papper.
Prospektet godkändes av Finansinspektionen den
20 april 2022. Prospektet är giltigt i högst tolv månader
från detta datum. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till
Prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse,
sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara
tillämplig när Prospektet inte längre är giltigt.

Kostnader hänförliga till Fusionen och
upptagandet till handel
Collector Banks kostnader hänförliga till Fusionen och
upptagandet till handel förväntas inte överstiga 5 MSEK.
Sådana kostnader är framförallt hänförliga till kostnader
för revisorer, legala rådgivare och skatterådgivare, samt
noteringskostnader till Nasdaq Stockholm och Finansinspektionen.
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Skattefrågor
Skattelagstiftning i investerarens hemviststat och det land
där Collector Bank har sitt säte kan inverka på inkomsterna från värdepapperen som berörs i Prospektet.
Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som
aktualiseras med anledning av Fusionen för fysiska
personer och aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga
i Sverige och som erhåller aktier i Collector Bank som
fusionsvederlag, om inte annat särskilt anges.
Sammanfattningen är baserad på gällande svensk
skattelagstiftning och är endast avsedd som allmän
information till aktieägare från och med det att aktierna
upptagits till handel på Nasdaq Stockholm. Det bör
noteras att skattereglerna kan komma att ändras, även
med retroaktiv effekt.
Sammanfattningen behandlar inte:
● Situationer då aktier är placerade på ett investerings-

sparkonto eller i en kapitalförsäkring;
● Situationer där aktier innehas som lagertillgång i

näringsverksamhet;
● Situationer där aktier innehas av ett kommandit- eller

handelsbolag;
● De särskilda reglerna om skattefria kapitalvinster

(inklusive icke-avdragsgilla kapitalförluster) och
utdelningar i bolagssektorn, som kan bli tillämpliga när
investerare innehar aktier i Collector Bank som anses
näringsbetingade (skattemässigt);
● De särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på

aktier i bolag, som är eller har varit fåmansföretag, eller
på aktier förvärvade med stöd av sådana aktier;
● Utländska företag som bedriver verksamhet från ett

fast driftställe i Sverige; eller
● De särskilda regler som gäller för vissa investerare

(exempelvis investeringsfonder och försäkringsbolag).
De skattemässiga konsekvenserna för enskilda aktie
ägare kommer i slutändan bero på dennes individuella
situation. Investerare bör rådgöra med sina egna skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Fusionen kan
medföra, inklusive tillämpligheten och effekten av
utländsk skattelagstiftning och bestämmelser i dubbel
beskattningsavtal samt andra regler som kan bli tillämpliga.
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Skattefrågor av Fusionen för aktieägare i
Collector AB vilka är obegränsat skattskyldiga i
Sverige
Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i
Sverige kommer aktierna i Collector AB anses avyttrade i
samband med Fusionen. Avyttringen utlöser en kapitalvinstbeskattning.
Förutsatt att reglerna om framskjuten beskattning vid
andelsbyten är tillämpliga uppkommer dock ingen
omedelbar beskattning eftersom ersättningen utgörs av
aktier i Collector Bank.
För att reglerna om framskjuten beskattning vid
andelsbyten ska vara tillämpliga måste aktierna avyttras
till ett annat företag och ersättning ska vara marknadsmässig och bestå av aktier i det köpande företaget.
Ersättningen får till en del även lämnas i pengar. Vidare
ska säljaren vara bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller stadigvarande visats
inom EES. Vidare måste både det köpande företaget
(Collector Bank) och det avyttrade företaget (Collector
AB) vara svenska aktiebolag, eller vissa andra juridiska
personer. Det bör särskilt noteras att om en fysisk person
upphör att vara bosatt i en stat inom EES eller att stadigvarande vistas inom EES ska den framskjutna kapital
vinsten hänförlig till andelsbytet normalt tas upp till
beskattning. Skatterättsnämnden har i ett förhands
besked angett att de svenska reglerna om framskjuten
beskattning vid andelsbyten även omfattar en omvänd
fusion (dvs dotterbolaget upptar moderbolaget).
Om dessa regler tillämpas uppkommer ingen omedelbar beskattning till den del ersättningen utgörs av aktier i
Collector Bank. Skulle det även utgå kontant ersättning
för aktierna gäller särskilda regler.
Reglernas tillämplighet är obligatorisk om förutsättningarna är uppfyllda. Aktieägarens omkostnadsbelopp
för mottagna aktier i Collector Bank anses i sådant fall
anskaffade för en ersättning motsvarande omkostnadsbeloppet för de avyttrade aktierna i Collector AB. Någon
deklarationsskyldighet föreligger inte för andelsbytet.
Aktiebolag
För aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige
kommer aktierna i Collector AB anses avyttrade i
samband med Fusionen. Avyttringen utlöser en kapitalvinstbeskattning.
Förutsatt att reglerna om uppskovsgrundande andelsbyten är tillämpliga kan aktieägare begära uppskov med
beskattning eftersom ersättningen utgörs av aktier i
Collector Bank.
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För att reglerna om uppskovsgrundande andelsbyten
ska vara tillämpliga för ett aktiebolag måste aktierna
avyttras till ett annat företag och ersättning ska vara
marknadsmässig och bestå av aktier i det köpande
företaget. Ersättningen får till en del även lämnas i pengar.
Vidare måste både det köpande företaget (Collector
Bank) och det avyttrade företaget (Collector AB) vara
svenska aktiebolag, eller vissa andra juridiska personer.
Avyttringen måste vidare resultera i en kapitalvinst för
aktieägaren som är aktiebolag. Om avyttringen resulterar
i en kapitalförlust är inte reglerna om uppskovsgrundande andelsbyten tillämpliga.
Reglerna om uppskovsgrundande andelsbyten är
frivillig för aktiebolag. Aktieägare som är aktiebolag som
önskar uppskov med beskattning av kapitalvinsten måste
begära detta.
Om villkoren är uppfyllda och aktieägare som är
aktiebolag yrkar om uppskov med beskattningen ska
den uppskjutna kapitalvinsten fördelas på varje aktie i
Collector Bank som mottas som ersättning i samband
med Fusionen. Det belopp som fördelas på en aktie i
Collector Bank benämns uppskovsbelopp. Om det
mottagna andelarna i Collector Bank senare avyttras
beskattas normalt det uppskovsbelopp som fördelats på
de avyttrade aktierna.
Om förutsättningarna inte uppfylls eller om aktieägare
som är aktiebolag beslutar att inte tillämpa andelsbytesreglerna utlöses kapitalvinstbeskattning enligt allmänna
bestämmelser. Kapitalvinster och kapitalförluster beskattas i sådant fall på samma sätt som beskrivs nedan. Skattskyldig kan även närsomhelst begära att uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning för det fall andelsbytesreglerna har tillämpats.

Skattefrågor av Fusionen för aktieägare i
Collector AB vilka är begränsat skattskyldiga i
Sverige
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige, och
som inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i
Sverige, är normalt inte skattskyldiga i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier. Fusionen bör därför inte ge
upphov till någon kapitalvinstbeskattning för sådana
aktieägare. Sådana aktieägare kan däremot vara skattskyldiga i sina respektive hemviststater.
Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är
begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier i
Collector AB, om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller de föregående tio kalenderåren har varit bosatta i Sverige eller stadigvarande
vistats här. Tillämpligheten av denna regel är dock i flera
fall begränsad genom dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och andra länder.

Skattefrågor av att äga aktier i Collector Bank för
obegränsat skattskyldiga i Sverige
Fysiska personer
För fysiska personer, vilka är obegränsat skattskyldiga i
Sverige, beskattas kapitalinkomster såsom ränteinkomster, utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital.
Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent.
Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som
skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången, minskad med utgifter för avyttringen, och
omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet beräknas
enligt genomsnittsmetoden. Detta innebär att omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort
läggs samman och beräknas gemensamt. Omkostnadsbeloppet för marknadsnoterade aktier kan alternativt
fastställas med stöd av schablonmetoden enligt vilken
omkostnadsbeloppet beräknas till 20 procent av försäljningspriset minus kostnader hänförliga till avyttringen.
Med avyttring likställs inlösen av aktier.
Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier är fullt
avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster som
uppkommer samma år på aktier och andra marknads
noterade värdepapper som beskattas som aktier (med
undantag för andelar i värdepappersfonder, eller specialfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter, så
kallade räntefonder). Kapitalförluster som inte dragits av
genom nu nämnda kvittningsmöjlighet är avdragsgilla till
70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital.
Om ett underskott uppstår i inkomstslaget kapital
medges skattereduktion mot kommunal och statlig
inkomstskatt på inkomst av tjänst och näringsverksamhet
samt statlig fastighetsskatt och kommunal fastighets
avgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den
del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och
21 procent av återstående underskott. Ett sådant underskott kan inte sparas (rullas framåt) till senare beskattningsår.
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga
i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med
30 procent. Avdraget för preliminär skatt utförs normalt av
Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade
aktier, av förvaltaren. Collector Bank gör inget avdrag för
preliminär skatt annat än om så krävs enligt lag.
Aktiebolag
För aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige
beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga kapital
vinster och utdelning på marknadsnoterade aktier i
inkomstslaget näringsverksamhet med 20,6 procent.
Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på
samma sätt som för fysiska personer enligt vad som
beskrivits ovan.
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Kapitalförluster på aktier kan endast dras av mot
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier. En sådan kapitalförlust
kan dock även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot
kapitalvinster på andra värdepapper hos ett bolag inom
samma koncern.
En kapitalförlust som inte kan utnyttjas ett visst år får
sparas (rullas framåt) av det bolag som realiserat kapitalförlusten och kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på
aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier
under efterföljande beskattningsår utan någon begränsning i tiden.

Skattefrågor av att äga aktier i Collector Bank
för begränsat skattskyldiga aktieägare
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige
och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktie
bolag uttas normalt svenskt kupongskatt. Detsamma
gäller vid utbetalningen från ett svenskt aktiebolag i
samband med bland annat inlösen av aktier, återköp av
egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats
till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett
visst slag och likvidation av bolaget. Skattesatsen är
30 procent. Kupongskattesatsen kan dock vara reducerad genom skatteavtal.
I Sverige innehålls normalt kupongskatten av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av
förvaltaren. Skatteavtal medger normalt automatisk
nedsättning av kupongskatten vid utdelningstillfället
förutsatt att Euroclear eller förvaltaren erhållit tillräckliga
uppgifter om den utdelningsberättigade.
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige
är normalt inte föremål för kapitalvinstbeskattning i
Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan dock vara
föremål för beskattning i sin hemviststat.
Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är
begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier i ett
svenskt aktiebolag, om de vid något tillfälle under det
kalenderår då avyttringen sker eller de föregående tio
kalenderåren har varit bosatta i Sverige eller stadig
varande vistats här. Tillämpligheten av denna regel är
dock i flera fall begränsad genom dubbelbeskattnings
avtal mellan Sverige och andra länder.
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Handlingar införlivade genom
hänvisning
Nedanstående dokument och räkenskaper införlivas i
Prospektet genom hänvisning. De delar av nedanstående
dokument som inte hänvisas till är antingen inte relevanta
eller återges på annan plats i Prospektet.

Handlingar tillgängliga för inspektion

Följande dokument införlivas genom hänvisning:

● Collector Banks bolagsordning; och

● Collector AB:s reviderade årsredovisning för räken-

● Collector Banks registreringsbevis.

Nedanstående handlingar finns under Prospektets giltighetstid tillgängliga på Collector Banks webbplats,
www.collector.se.

skapsåret 2021, där hänvisning görs till flerårsöversikt
på sida 38, resultaträkning på sida 40, rapport över
koncernens totalresultat på sida 41, balansräkning på
sida 42, kassaflödesanalys på sida 44–45, förändringar
i eget kapital på sida 43, noter på sidorna 46–82 samt
revisionsberättelse på sidorna 93–96.
● Collector AB:s reviderade årsredovisning för räken-

skapsåret 2020, där hänvisning görs till flerårsöversikt
på sida 40, resultaträkning på sida 42, rapport över
koncernens totalresultat på sida 43, balansräkning på
sida 44, kassaflödesanalys på sida 46, förändringar i
eget kapital på sida 45, noter på sidorna 47–81 samt
revisionsberättelse på sidorna 92–94.
● Collector AB:s reviderade årsredovisning för räken-

skapsåret 2019, där hänvisning görs till finansiella
nyckeltal på sida 29, flerårsöversikt på sida 28,
resultaträkning på sida 30, balansräkning på sida 32,
kassaflödesanalys på sida 34, förändringar i eget kapital på sida 33, noter på sidorna 35–72 samt revisionsberättelse på sidorna 85–87.
Dokument som införlivas genom hänvisning finns under
Prospektets giltighetstid tillgängliga på Collector Banks
webbplats, www.collector.se.
Förutom den information som uttryckligen införlivats i
Prospektet genom hänvisning enligt ovan ingår inte information på denna webbplats, eller någon annan angiven
webbplats, i Prospektet och har inte granskats eller
godkänts av den behöriga myndigheten.
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Definitionslista
”Aktiebolagslagen”

avser Aktiebolagslagen (2005:551).

”Collector Bank”

avser Collector Bank AB (publ), org. nr. 556597-0513.

”Collector AB”

avser Collector AB (publ), org. nr. 556560-0797.

”Euroclear Sweden”

avser Euroclear Sweden AB, org. nr. 556112-8074.

”Fusionen”

avser den omvända fusion som innebär att Collector AB (publ) absorberas av sitt helägda
dotterbolag Collector Bank AB (publ).

”Fusionsplan”

avser den fusionsplan mellan Collector Bank AB (publ) och Collector AB (publ) som
upprättats med anledning av Fusionen.

”Fusionsvederlag”

avser det vederlag som aktieägare i Collector AB (publ) kommer att erbjudas i Fusionen
och som kommer utgöras av aktier i Collector Bank AB (publ) (varje innehavd aktie i
Collector AB (publ) kommer att berättiga till en aktie i Collector Bank AB (publ)).

”IFRS”

avser International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av Europeiska unionen.

”Nasdaq Stockholm”

avser den reglerade marknad som bedrivs av Nasdaq Stockholm Aktiebolag.

”Prospektet”

avser detta prospekt.

”Prospektförordningen”

avser 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.

”SEK”

avser svenska kronor och MSEK avser miljoner svenska kronor.
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Adresser
Bolaget
Collector Bank AB (publ)
Lilla Bommens Torg 11
Box 11914
404 39 Göteborg
Sverige
010-161 00 00
www.collector.se

Revisor
Ernst & Young AB
Hamngatan 26
111 47 Stockholm
Sverige
08-520 590 00
www.ey.com

Legal rådgivare till bolaget
Advokatfirman Cederquist KB
Hovslagargatan 3
Box 1670
111 96 Stockholm
Sverige
www.cederquist.se
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