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SaveLend Group slutför förvärvet av den finska
P2P-pionjären Fixura Ab Oy
SaveLend Group AB (publ) (“SaveLend Group” eller “Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av
samtliga aktier i finska Fixura Ab Oy (“Fixura”) vilket kommunicerades den 20 september 2021.
Förvärvet är ytterligare ett steg på SaveLend Groups expansionsresa och är avsett att
accelerera tillväxten på den prioriterade finska marknaden. Att ge investerare på SaveLend.se
möjlighet att investera både i finska krediter och i euro som valuta är en viktig del av Bolagets
expansionsstrategi. Som betalning har styrelsen i SaveLend Group idag beslutat om en riktad
emission av 2 766 583 aktier till säljarna av Fixura.
Transaktionen i korthet:
SaveLend Group har förvärvat samtliga aktier i Fixura.
Köpeskillingen uppgick till cirka 25 miljoner kronor med avdrag för nettoskuld och vissa
transaktionskostnader. Betalning har skett genom en riktad emission om 2 766 583 aktier i
SaveLend Group till säljarna av Fixura.
Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår till 6,448 kronor per aktie och har
beräknats baserat på den genomsnittliga stängningskursen för Bolagets aktie de tio
handelsdagarna närmast före avtalets ingående.
Den riktade emissionen innebär att säljarna av Fixura äger cirka 5,83 procent av det totala
antalet aktier och röster i SaveLend Group.
Förvärvet av Fixura ger både investerare i Finland och existerande svenska investerare ett utökat
utbud av investeringsalternativ via SaveLend.se. Förvärvet innebär också att SaveLend Group
håller sitt löfte att fortsätta arbeta med diversifiering för sina investerare, både genom nya
investeringsalternativ och utökade volymer i euro.
“Från och med idag inkorporeras Fixuras verksamhet och personal i SaveLend Group och
tajmingen kunde inte vara bättre eftersom det också är just idag som Finland tar bort de
temporära covid-reglerna gällande kreditförmedling. Det är ett kompetent och hungrigt gäng som
nu sätter fart ordentligt igen och jag är övertygad om att vi kommer att visa prov på potentialen i
förvärvet redan under det fjärde kvartalet”, säger Ludwig Pettersson, vd för SaveLend Group.
Emission av aktier
Bolaget har förvärvat samtliga aktier i Fixura för en köpeskilling om cirka 25 miljoner kronor, med
avdrag för nettoskuld och vissa transaktionskostnader. Köpeskillingen har i sin helhet erlagts
genom en till säljarna av Fixura riktad emission av 2 766 583 aktier i SaveLend Group som
styrelsen idag beslutat om med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2021.
Teckningskursen per aktie i den riktade emissionen uppgår till 6,448 kronor och har fastställts
baserat på den genomsnittliga stängningskursen för Bolagets aktie de tio handelsdagarna närmast
före avtalets ingående. Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i Bolaget till 47 492 846
och aktiekapitalet ökar med cirka 62 876,89 kronor till cirka 1 079 382,88 kronor.
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Säljarna av Fixura kommer att inneha cirka 5,83 procent av det totala antalet aktier och röster i
SaveLend Group efter registreringen av den riktade emissionen.
Rådgivare
Cirio Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare i transaktionen och har biståtts av Dittmar &
Indrenius Attorneys Ltd. vad avser finsk rätt.
För ytterligare information:

Ludwig Pettersson, vd SaveLend Group AB
Telefon: +4673-073 12 81
E-post: ludwig.pettersson@savelend.se
www.savelendgroup.se
Miika Engström, vd Billecta Finland Oy
Telefon: +358 400 99 89 70
E-post: miika.engstrom@billecta.com
www.billecta.fi
Certified Adviser
Corpura Fondkommission AB
Telefon: +4676-853 28 22
E-post: ca@corpura.se
www.corpura.se
Om SaveLend Group

SaveLend Group AB (publ), 559093-5176, är ett fintech-bolag med cirka 50 anställda, fördelade på
tre kontor i Sverige, Finland och Polen. Vår verksamhet utgår från vår investeringsplattform
SaveLend och vår faktureringsplattform Billecta.
Investeringsplattformen gör det möjligt för investerare att få exponering mot krediter såsom
företags-, fastighets- och konsumentkrediter samt fakturaköp i svenska kronor och euro.
Faktureringsplattformen består av ett komplett faktureringssystem, innehållandes bland annat
kundreskontra, avisering och finansieringslösningar.
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