En alternativ investeringsform
förverkligad av
DebtoSell AB

Bakgrundsinformation om marknaden
Antalet nya inkassoärenden 2020 uppgick till drygt 8 miljoner
ärenden, gäldenärernas totala kapitalskuld uppgick till 94 miljarder
kronor och 1,3 miljoner personer eller juridiska personer har en
skuld till ett inkassobolag*.
ÄRENDESTATISTIK
Nya ärenden (i miljoner)
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Kapital att inkassera (i miljarder)
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*Statistik kommer från rapporten Svensk Inkassos branschstatistik 2020.
https://svenskinkasso.se/svensk-inkassos-branschstatistik-2020/
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Varför ska man investera i obetalda fordringar?
Marknadens köpare: Dagens köpare består av ett tiotal aktörer med inkassotillstånd som köper
obetalda fordringar av interna* och externa** kunder.
Marknaden: I dagsläget sker bud på portföljnivå och därmed får de stora portföljerna högst prioritet
hos köparna. Detta bidrar till en obalans på marknaden där få bolag har kapital för en stor portfölj och
där en mindre portfölj får lite tid för värdering.
Potentiella avkastningen: Den potentiella avkastningen är flera gånger ditt investerade kapital om en
fordran blir fullt betalad med ränta och avgifter. Anledningen till att avkastningen över tid kan vara så
hög är att en obetald fordran köps till ett mindre värde än dess kapitalskuld.

Svensk lagstiftning: Strukturen för både avgifter och inkassering av fordringar är reglerad i svensk
lagstiftning. Om gäldenären inte betalar sin skuld till borgenären hanteras av Kronofogsmyndigheten
som då driver ditt ärende åt dig.
Låga inträdesbarriärer: Med DebtoSells unika lösning så behöver du inte leta upp fordringar själv.
Bud/köp sker på fordransnivå, vilket innebär att du kan växa i egen takt och plocka just dina russin ur
kakan. Om du saknar inkassotillstånd erbjuder vi dig en inkassopartner vilket innebär att du inte
behöver driva in fordringar själv eller ha någon egen kontakt med gäldenärerna.

* Kunder som nyttjar köparens inkassotjänster.
** Extern part som inte nyttjar körens inkassotjänster.

Vem kan investera i obetalda fordringar hos DebtoSell?
Bolagsform: Endast juridiska personer tillåts som köpare hos DebtoSell. Företaget behöver även
godkänna DebtoSells allmänna köpevillkor.

Anmälningspliktig verksamhet: För att få köpa fordringar behöver bolaget anmäla sig som
”Annan finansiell verksamhet” till Finansinspektionen. Registreringen kostar 32,4 tkr för företag
vid ansökningstillfället och därefter 15 tkr årligen.
Inkasso: För att få driva in obetalda fordringar krävs det normalt ett inkassotillstånd av
Datainspektionen alternativt en inkassopartner. DebtoSell tillhandahåller inkassopartner till de
företag som saknar eget inkassotillstånd.
Volymvillkor: En köpare hos DebtoSell behöver årligen investera minst 10 mkr i obetalda
fordringar. En köpare som understiger volymvillkoret kan komma att exkluderas från DebtoSells
kundportal.

Hur går det till när man köper fordringar?

Kundportalen: Genom DebtoSells samarbetsavtal erhålls en profil till vår digitala plattform (kundportalen).
På kundportalen hittar man de fordringar som vi förmedlar. Oavsett typ av fordran ges alltid samma
informationsunderlag i samma format. Informationsunderlaget ger dig som köpare information om både
säljaren, gäldenären och fordran.
Bud: DebtoSell är unik i sin produkt då du som köpare ger bud på varje enskild fordran. Det innebär att du
kan välja ut de segment och gäldenärer som ni är intresserade av och lägga bud på just dessa fordringar. När
ni bestämt era bud, laddar ni upp buden på kundportalen och inväntar DebtoSells återkoppling från säljaren.
Avtal: När/om säljaren godkänt era bud skickas köpeavtal ut för signering med BankID. När ni signerat
avtalet och betalat köpeskillingen är ni numera fordringsägare.
Inkassotillstånd: Antingen har ni eget inkassotillstånd och ni kan då hämta avräkningsdata på kundportalen
med all nödvändig information om fordringarna ni köpt.
Inkassopartner: Om ni inte har eget inkassotillstånd har DebtoSell en inkassopartner med fördelaktiga
villkor som kan driva in fordringarna åt er. DebtoSell kan även ombesörja att skicka all avräkningsdata direkt
till inkassopartnern för indrivning om så önskas. När gäldenären betalar in till er inkassopartner kommer
denna att skicka vidare betalning till ert företagskonto.
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