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SaveLend Group slutför förvärvet av kapital- och 
kreditförmedlaren Svensk Kreditförmedling AB

SaveLend Group AB (publ) (“SaveLend Group” eller “Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av 
samtliga aktier i Svensk Kreditförmedling AB (“Svensk Kreditförmedling”), som 
kommunicerades den 28 januari 2022. Köpeskillingen uppgick till 35 MSEK på kassa- och 
skuldfri basis, varav 57 % av köpeskillingen har erlagts genom kvittning av reverser mot 2 347 
418 nyemitterade aktier i Bolaget och resterande 43 % har erlagts kontant.

Transaktionen i korthet:

SaveLend Group har förvärvat samtliga aktier i Svensk Kreditförmedling.
Köpeskillingen uppgick till 35 MSEK på kassa- och skuldfri basis, motsvarande en EBIT-
multipel på 4,7.
57 % av köpeskillingen har, baserat på extra bolagsstämmas beslut den 18 februari 2022 om 
en riktad nyemission av aktier, erlagts genom en till säljarna av Svensk Kreditförmedling 
riktad emission av 2 347 418 aktier i SaveLend Group där kvittning har skett mot reverser 
som ställts ut i samband med tillträdet. Resterande 43 % av köpeskillingen har erlagts 
genom kontant betalning.
Teckningskursen för aktierna i den riktade emissionen uppgick till 8,52 kronor per aktie och 
har beräknats baserat på den genomsnittliga volymviktade aktiekursen för Bolagets aktie de 
tio handelsdagarna fram till och med avtalsdagen för förvärvet.
Den riktade emissionen medför att säljarna av Svensk Kreditförmedling äger cirka 4,71 % av 
det totala antalet aktier och röster i SaveLend Group efter registrering av den riktade 
emissionen hos Bolagsverket.
Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i Bolaget till 49 840 264 och aktiekapitalet 
ökar med cirka 53 350,41 kronor till cirka 1 132 733,29 kronor.

Genom förvärvet får Svensk Kreditförmedlings drygt 300 kapitalstarka kunder tillgång till hela 
SaveLend Groups diversifierade sparerbjudande. Förvärvet säkerställer också fortsatt god tillgång 
till fastighetskrediter genom att knyta ett erfaret team med bevisad förmåga till SaveLend Group.

Rådgivare
Cirio Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare och Unum Tax har varit skatterättslig rådgivare i 
samband med transaktionen.
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För ytterligare information:

Jonas Ahlberg, vice vd SaveLend Group AB
Telefon: +4670-940 94 00
E-post: jonas.ahlberg@savelend.se
www.savelendgroup.se

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 70 anställda och kontor i 
Sverige, Finland och Polen. Vår verksamhet utgår från vår sparplattform SaveLend och vår 
faktureringsplattform Billecta. 

Sparplattformen gör det möjligt för investerare att få avkastning genom sparande i 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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