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Modhi tähtää korkealle Pohjoismaissa
Jotta Modhi Finance AS:stä tulisi entistä selkeämmin perintäpalvelujen
kokonaisvaltainen toimija kaikissa Pohjoismaissa, se kokoaa nyt kaikki
tytäryhtiönsä Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa saman brändin, Modhin, alle.
– Vuonna 2020 olemme ryhtyneet toimiin tullaksemme yhdeksi Pohjoismaiden
johtavista perintä- ja salkunostotoimijoista palvellen rahoituslaitoksia ja suurempia
yrityksiä, jotka tarjoavat luottoa asiakkailleen/kuluttajille, Modhi Finance AS:n
toimitusjohtaja Rolf Eek-Johansen sanoo.
Olemme perustaneet kaikille yhtiöillemme yhteisen toiminta-alustan, mikä tarkoittaa,
että uudet yhtiömme Suomessa ja Ruotsissa ovat jo päässeet hyvään vauhtiin. Meillä
on jo ennestään vahva asema Norjan markkinoilla.
Koottu yhteisen brändin alle Pohjoismaissa
Modhilla on selkeät kasvutavoitteet uusilla markkina-alueillamme Pohjoismaissa.
– Tähän strategiaan liittyen on myös tärkeää, että meidät nähdään entistä
selkeämmin pohjoismaisena toimijana markkinoilla", Eek-Johansen sanoo. 8.
joulukuuta kaikki toiminta keskitetään yhteisen nimen alle.
Modhi on vuodesta 2010 lähtien ostanut ja hallinnoinut erääntyneistä lainoista,
luotoista ja laskuista koostuvia salkkuja Norjan markkinoilla.
– Autamme rahoituslaitoksia ja suurempia yrityksiä keskittymään
ydinliiketoimintaansa ja parantamaan kassavirtaansa ja samalla autamme heidän
asiakkaitaan saamaan henkilökohtaisen taloutensa hallintaansa", Eek-Johansen
sanoo.
Modhi Finance AS -konserni on SpareBank 1 Gruppen AS -yhtiön kokonaan
omistama tytäryhtiö, johon kuuluvat tytäryhtiöt Modhi Collect AS, Modhi Norge AS
(ent. Conecto AS), Modhi Holding AB, Modhi Finance Sweden AB, Modhi Collect
Sweden AB sekä Modhi Finland Oy (ent. Debtia Oy).
Vahva omistaja – ainutlaatuinen pääomapohja
– Vahvan omistajatahon ansiosta meillä on kasvun edellyttämä vankka
pääomapohja, samalla kun kulttuurimme ja arvomme ovat korkeatasoisia ja
pankinomaisia. Nämä ovat tärkeitä arviointikriteereitä Modhin asiakkaille, EekJohansen sanoo.
Vahvistaa asemaansa pohjoismaisilla perintämarkkinoilla
– Pyrimme haastamaan Pohjoismaiden vakiintuneet perintämarkkinat, joilla pankit
eivät ole kovin vahvasti edustettuina omistuspuolella, ja olemme erittäin ylpeitä
kunnianhimoisesta ponnistelustamme", Eek-Johansen sanoo.
Konserni on viime aikoina vahvistanut läsnäoloaan ostamalla mm. Norjan suurimpiin
perintätoimistoihin kuuluvan Conecto AS -yhtiön.

Modhi on vain yhdeksän kuukauden aikana perustanut perintätoiminnot Ruotsissa, ja
sopinut jo liiketoiminnan alkuvaiheessa useiden salkkujen ostoa koskevia
sopimuksia.
Modhin uusin hankinta on suomalainen Debtia Oy, perintäalan tuore toimija, jonka
johdolla ja henkilöstöllä on kuitenkin runsaasti kokemusta perintäalalta.
– Voidaksemme toimia laadukkaasti on tärkeää, että kohtaamme asiakkaat siellä,
missä ne toimivat. Monet suurista yritysasiakkaistamme ja yrityksistämme toimivat
myös yli rajojen. Norjassa, Ruotsissa ja nyt myös Suomessa toimivana konsernina
voimme tarjota kattavan pohjoismaisen läsnäolon, mikä vahvistaa
asiakassuhteitamme entisestään", Eek-Johansen sanoo.
Laatua kaikilla tasoilla – asiakaspalvelupalkinto 2020
– Modhi-yhtiöt ovat sitoutuneet tarjoamaan korkeaa laatua kaikilla tasoilla. Käytämme
modernia tekniikkaa ja meillä on erittäin päteviä työntekijöitä. Tänä vuonna Modhi
Collect palkittiin Norjassa alan parhaasta asiakaspalvelusta.
– Arvostamme suuresti tätä palkintoa. Se osoittaa, että olemme onnistuneet
pitämään palvelun tason korkeana, että voimme olla ylpeitä itsestämme ja että
tuotamme sekä asiakkaillemme että heidän asiakkailleen hyviä kokemuksia.
- Meille yksi tärkeimmistä asioista on se, että asiakkaamme asiakkaat ovat
tyytyväisiä. Tämä tunnustus antaa voimia työhön, jota teemme koko Pohjoismaiden
markkinoilla", Eek-Johansen toteaa lopuksi.

Tietoja Modhista:
Modhi-yhtiöt, joilla on toimintaa Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa, on SpareBank 1 allianssin perintä- ja salkkuostotoimintaa harjoittava osa. Yhtiöt tarjoavat yhdessä
sekä perintäpalveluja että erääntyneistä lainoista, luotoista ja laskuista koostuvien
salkkujen ostoja ja hallintaa. Modhilla on tällä hetkellä 9 000 asiakasta ja se hallinnoi
yli 1,2 miljardin euron saamisia, ja meillä on lähes 200 työntekijää.
Modhin omistaa norjalainen SpareBank 1 Gruppen AS, ja se on osa SpareBank 1 allianssia.
SpareBank 1 -allianssi on Norjan toiseksi suurin rahoitusalan toimija, ja se koostuu
14 ympäri maata toimivasta itsenäisestä säästöpankista, jotka tekevät yhteistyötä
yhteisen alustan ja brändin alla. SpareBank 1 -allianssin hallinnoima pääoma on yli 1
235 miljardia NOK; allianssissa työskentelee noin 6 500 henkilöä, joista 1 200
SpareBank 1 -konsernissa tytäryhtiöineen.

