
Collector 
Disclaimer: Att investera i finansiella tillgångar är 
alltid förenat med risk, gör alltid din egen analys. 
Detta är min syn med mina subjektiva antaganden i 
analysen. Jag kan ha ägande i bolagen och jag kan 
ha för avsikt att köpa eller att sälja i den närmaste 
framtiden! 
 

Kort om Collector 

Collector har verksamhet inom många områden inom finans. Collector är en 
bank som erbjuder sparkonton, privatlån, kreditkort, och digitala appar som 
Spira, Betalkoll, och Collector Bank-appen. Banken erbjuder för företag 
betalningslösningar för e-handel och butik, factoring och företagskrediter, även 
fastighetskrediter. 

Utöver detta bedriver Collector också inkasso och har fintech investeringar i 
Collector Ventures. Collector Ventures investerar tillsammans med NFT 
Ventures och har investerat i runt trettio bolag. Den 2019-09-30 bestod 
portföljen av 24 stycken bolag. 

Collector startades 1999 av Lena Apler och Johan Möller.  

Har företaget en vallgrav. 

Inte särskilt stark, kan bygga vallgravar om de får in kunder i ett ekosystem som 
de håller på att bygga genom sina innehav i Collector Ventures. 

Kort genomgång av bolaget och dess produkter. 



 

Collector Ventures 

 



Geografisk spridning 

 

● Affärsområden 

-Retail 

 Sparkonto, Lån, Kreditkort, Bolån, appar som i Collector 
bankappen, Spira, och Betalkoll. 

-Företag 

 Fakturaköp, Fakturabelåning, Exportfinansiering, 
Orderfinansiering, och Fastighetskrediter. 

- Payments 

 Betalningslösningar för e-handel och butik, och Collector checkout. 

-Colligent 

 Hyresinkasso, Företagsinkasso, Konsumentinkasso, 
Utlandsinkasso, och köpta skulder. 

 

 

 



Privat  Q1             Q3                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Företag   Q1          Q3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ägare 

 

Martin Nossman VD 

https://www.breakit.se/artikel/15911/collectors-nya-vd-martin-nossman-
har-kontroversiellt-forflutet-pa-handelsbanken 

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/apler-alla-har-ratt-att-
gora-misstag-6935211 
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Insider 

 

 

 



Marknaden som bolaget verkar på. 

 

Största risken för bolag på denna marknad och för Collector själv är 
kreditförluster. Här kan du se kreditförlusterna för finansinstitut från 2003 till 
2018. Källa: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/finansmarknad/finansiella-foretag-forutom-forsakringsforetag/finansiella-
foretag-arsbokslut/pong/tabell-och-diagram/bokslutsstatistik-for-banker-och-
andra-finansinstitut/ 

 

 

Börsdata 
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Avkastning på eget kapital, totalt kapital, sysselsatt kapital. 

 

 

Värdering 

 



 



 



Disclaimer: Att investera i finansiella tillgångar är alltid förenat med risk, gör alltid din 
egen analys. Detta är min syn med mina subjektiva antaganden i analysen. Jag kan ha 
ägande i bolagen och jag kan ha för avsikt att köpa eller att sälja i den närmaste framtiden. 

 


