Vi er glade for at vi nå endelig kan vise at vi er en del av Intrum.
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Tre viktige ord
I dag la vi til tre ord i navnet vårt for å markere noe vi er stolte av – nemlig at
vi er en del av Intrum!
Som en del av Intrum har vi hver dag kontakt med 250 000 personer i 25
land. Mange av disse ønsker konkrete løsninger på hvordan de skal betale en
regning som har forfalt. Andre vil ha råd om hvordan de skal få bedre kontroll
over økonomien sin. Målet vårt er å bidra til en sunn økonomi for
privatpersoner, bedrifter og samfunnet i sin helhet. Dette har vi jobbet med i
mer enn 100 år. Det skal vi fortsette med.
For deg som er i kontakt med oss medfører ikke dette noen endringer. Vi ble

en del av Intrum for over tre år siden gjennom en sammenslåing som skapte
Europas største inkasso- og kreditthåndteringsselskap. På grunn av
konkurranseregler har vi ikke hatt anledning til å fullt ut ta i bruk Intrum som
navn i Norge før januar i år. Vi er glade for at vi nå endelig kan vise at vi er en
del av Intrum.

Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med
tilstedeværelse i 25 land, inkludert Norge. Selskapets 10.000 ansatte jobber
hver dag med å fremme en sunn økonomi – for privatpersoner, bedrifter og
samfunnet i sin helhet.
Lindorff og Intrum Justitia slo seg sammen 27. juni 2017 og ble til Intrum.
Selskapet er tilstede i 24 europeiske land, inkludert Norge. I Norge fikk vi ikke
lov av konkurransemyndighetene til å bytte navn til Intrum før i 2021.
Lindorff ble etablert i 1898 og er i dag bransjens ledende leverandør av
tjenester innen inkasso og kredittadministrasjon. Selskapet har hovedkontor i
Stockholm, Sverige og er notert på Nasdaq Stockholm.
For mer informasjon, besøk www.intrum.no eller www.intrum.com.
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