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Modhi siktar högt i Norden
För att bli en ännu tydligare totalleverantör av inkassotjänster i Norden samlar
Modhi Finance AS nu alla sina dotterbolag i Norge, Sverige och Finland under
samma varumärke: Modhi.
– Under 2020 har vi tagit viktiga steg mot att bli en av Nordens ledande leverantörer
inom inkasso och fordringsköp för finansinstitut och större företag som erbjuder kredit
till sina kunder/användare, säger Rolf Eek-Johansen, vd för Modhi Finance AS.
– Vi har skapat en gemensam operativ plattform för alla våra företag, och
verksamheten i de nya företagen i Finland och Sverige är redan i full gång. Sedan
tidigare har vi en god ställning på den norska marknaden.
Samlas under gemensamt varumärke i Norden
Modhi har tydliga tillväxtmål för sina nya nordiska prioriteringsområden.
– Som ett led i denna strategi är det också viktigt för oss att vi verkligen framstår som
en nordisk marknadsaktör, understryker Eek-Johansen. Den 8 december samlas
verksamheten därför under ett gemensamt namn.
Sedan 2010 har Modhi köpt och förvaltat portföljer av förfallna lån, krediter och
fakturor på den norska marknaden.
– Vi gör det lättare för finansinstitut och större företag att fokusera på sin
kärnverksamhet och förbättra sitt kassaflöde. Samtidigt hjälper vi deras kunder att få
kontroll över sin privatekonomi, säger Eek-Johansen.
Koncernen Modhi Finance AS är ett helägt dotterbolag till SpareBank1 Gruppen AS
och består idag av dotterbolagen Modhi Collect AS, Modhi Norge AS (f.d. Conecto
AS), Modhi Holding AB, Modhi Finance Sweden AB, Modhi Collect Sweden AB och
Modhi Finland Oy (f.d. Debtia Oy).
Stark ägare – unik kapitalbas
– Med ett starkt ägande i ryggen har vi en solid kapitalbas för fortsatt tillväxt,
samtidigt som vi har en inbyggd kultur av hög bankmässig standard och en tydlig
värdegrund. Detta är viktiga bedömningskriterier för Modhis kunder, säger EekJohansen.
Stärker sin ställning på den nordiska inkassomarknaden
– Vårt mål är att utmana den etablerade inkassomarknaden i Norden, där banker
sällan återfinns på ägarsidan, och vi är mycket stolta över vår ambitiösa satsning,
säger Eek-Johansen.
På kort tid har koncernen stärkt sin ställning genom förvärv av bland annat Conecto
AS, ett av Norges största inkassoföretag.
På bara nio månader har Modhi etablerat en inkassoverksamhet i Sverige som redan
vid produktionsstart tecknade flera avtal om fordringsköp.

Modhis senaste uppköp är finska Debtia Oy, ett nystartat inkassoföretag med erfaren
inkassopersonal inom både drift och ledning.
– För att kunna leverera kvalitet är det viktigt att möta kunderna där de befinner sig.
Många av våra stora företagskunder verkar dessutom över nationsgränserna. Genom
att finnas på plats i Norge, Sverige och nu även Finland kan vi presentera ett
komplett nordiskt erbjudande och stärker därmed våra kundrelationer ytterligare,
säger Eek-Johansen.
Kvalitet i alla led – kundservicepriset 2020
– Modhi-företagen strävar efter att leverera hög kvalitet i alla led. Vi använder
modern teknik och har otroligt kompetenta medarbetare. I år tilldelades Modhi Collect
en utmärkelse för branschens bästa kundservice på den norska marknaden.
– Det är ett pris vi sätter stort värde på. Det visar att vi uppfyller målen att
tillhandahålla inkassotjänster av hög kvalitet och skapa positiva upplevelser för både
kunder och gäldenärer.
– Att kundernas kunder är nöjda är otroligt viktigt för oss. Det erkännandet tar vi med
oss i vårt fortsatta arbete på hela den nordiska marknaden, avslutar Eek-Johansen.

Om Modhi:
Modhi-företagen bedriver inkasso- och fordringsköpsverksamhet i Norge, Sverige
och Finland och är en del av SpareBank 1-alliansen. Företagen erbjuder både
inkassotjänster och köp/förvaltning av portföljer av förfallna lån, krediter och fakturor.
Modhi har idag 9 000 kunder och hanterar fordringar till ett värde av över
1,2 miljarder euro. Antalet medarbetare närmar sig 200.
Modhi ägs av SpareBank 1 Gruppen AS i Norge och ingår i SpareBank 1-alliansen.
SpareBank 1-alliansen är Norges näst största finansaktör och består av 14
självständiga sparbanker över hela landet som samarbetar inom en gemensam
plattform och under ett gemensamt varumärke. SpareBank 1-alliansen har över
1 235 miljarder kronor i förvaltningskapital och ca 6 500 medarbetare, varav 1 200 i
SpareBank 1 Gruppen med dotterbolag.

