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Ny institutionell investerare på sparplattformen 
när SaveLend Group ingår avtal med 
räntespecialisten nordIX AG

SaveLend Group AB (publ) (“Bolaget” eller “SaveLend Group”) och nordIX AG ("nordIX") har 
kommit överens om ett samarbete där nordIX europeiska konsumentkreditfonder ska 
investera i krediter på SaveLend Groups sparplattform. Den initiala investeringen uppgår till 
fem miljoner euro.

Den Hamburgbaserade räntespecialisten nordIX AG kommer att börja investera i krediter via 
SaveLends sparplattform. Parterna har initialt kommit överens om villkor som innebär att 
motsvarande fem miljoner euro ska investeras i konsumentkrediter under samarbetets tre första 
månader. Investeringarna kommer att ske på samma villkor som för övriga institutionella 
investerare på sparplattformen.

“SaveLends erbjudande stämmer mycket väl överens med våra förväntningar på risk och 
avkastning. Efter vår standardiserade trestegsscreening och due diligence-process har vi 
konstaterat att deras låneportfölj uppfyller våra mål”, säger Claus Tumbrägel, vd för nordIX AG.

“Vi är oerhört glada över att välkomna nordIX till vår sparplattform. Vi ser det som ytterligare bevis 
för att vårt erbjudande är mycket konkurrenskraftigt och attraktivt för både privatkunder och 
institutionella aktörer som vill diversifiera sina investeringar,” säger Ludwig Pettersson, vd för 
SaveLend Group.

Om nordIX:

NordIX AG har varit en räntespecialist som uteslutande fokuserat på obligationer och derivat ända 
sedan bolaget grundades år 2009. Med hemvist i Hamburg förvaltar nordIX ett antal 
värdepappersfonder och segregerade fonder samt utvecklar intelligenta investeringslösningar. 
Utöver kapitalförvaltningstjänster tillhandahåller företaget även förmedlingstjänster för 
obligationer och andra ränteprodukter till institutionella kunder. Med sina 15 anställda stödjer 
nordIX institutionella investerare i Tyskland, Österrike och Schweiz samt förvaltar flera hundra 
miljoner euro i olika fonder.
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Om SaveLend Group:

SaveLend Group AB (publ), 559093-5176, är ett fintech-bolag med cirka 75 anställda och kontor i 
Sverige, Finland och Polen. Vår verksamhet utgår från vår sparplattform SaveLend och vår 
faktureringsplattform Billecta. 

Sparplattformen gör det möjligt för sparare 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.

För ytterligare information:

Ludwig Pettersson, vd SaveLend Group AB
Telefon: +4673-073 12 81
E-post: ludwig.pettersson@savelend.se
www.savelendgroup.se

Certified Adviser
Corpura Fondkommission AB
Telefon: +4676-853 28 22
E-post: ca@corpura.se

 www.corpura.se
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