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Stark start för SaveLend Groups 
kreditförmedlare Flex

SaveLend Group AB (publ) (“SaveLend Group” eller “Bolaget”) har kommunicerat att 2023 är ett 
år där användarupplevelsen på sparplattformen står i fokus och ska förbättras, såväl ur ett 
tekniskt perspektiv som ur produkt- och leveranshänseende. Som ett led i detta lanserade 
Bolaget i slutet av februari kreditförmedlaren Flex, som samlar flera olika kreditförmedlare i 
en. Syftet är att erbjuda än bättre diversifiering och ha ytterligare ett verktyg för att hantera 
balansen mellan fritt kapital och goda investeringsmöjligheter på plattformen, för att kunna 
säkerställa en hög investeringsgrad för spararna.

I Flex kan spararna välja vilken kredittyp de vill investera i, i nuläget företagskrediter, 
fastighetsprojekt och konsumentkrediter. SaveLend förvärvar därefter krediter via externa 
kreditförmedlare som matchar spararnas önskemål. Initiativet har tagits emot väl och många 
sparare investerar i samlingsförmedlaren redan från start.

Att sprida investeringar på olika kreditförmedlare och kredittyper hjälper till att hantera risker och 
uppnå god avkastning. Varje dag analyserar och bedömer investeringsteamet tillgängliga 
kreditmöjligheter från anknutna kreditförmedlare och väljer bara lån som matchar spararnas 
kriterier. Sedan 2014 har SaveLend Group granskat över 50 olika kreditförmedlare och plattformar 
för direktlån och genomfört företagsbesiktning (due diligence) för att välja ut godkända 
kreditförmedlare. Idag finns det sex olika kreditförmedlare i Flex. Tre inom fastighetskrediter, två 
inom företagslån och en inom konsumentkrediter. Målsättningen är att fler ska tillkomma under 
året.

“En av de största utmaningarna med att bedriva en marknadsplats är att tillgodose både tillgång 
och utbud. Att balansera sparkapital in med kreditmöjligheter är en av våra viktigaste uppgifter. 
Genom Flex säkerställer vi utbudssidan vilket är tillgången av krediter för våra sparare. Vår 
bedömning är att vi genom detta initiativ, på kort tid, skulle kunna ta emot ett dubblerat inflöde av 
sparkapital med bibehållen investeringsgrad”, säger vd Ludwig Pettersson.
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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.
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