Optin Bank har signert tre nye intensjonsavtaler med eCommerce partnere
Optin Bank har signert tre nye intensjonsavtaler med samarbeidspartnere og vil tilby vår eCommerce
Finance plattform i deres netthandelsløsninger.
Ragn-Sells
Ragn‐Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark og
Estland. Kjernevirksomheten er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og
private. Av dette avfallet produserer de sekundære råvarer som papir, plast og metaller til
verdensmarkedet. Ragn-Sells omsetter for ca. 6 milliarder kroner fordelt på de fire land de er etablert
i. Ragn-Sells vil bli den første partneren på vår eCommerce Finance plattform og vi forventer å kunne
gå i produksjon i løpet av desember.
Net Trading Group AB
Net Trading Group NTG AB har etablert en eCommerce plattform for salg av FMCG (Fast Moving
Consumer Goods). NTG har startet opp ytterligere en virksomhet på Åland i Finland. NTGs målsetning
er å bli den primære eCommerce plattformen for FMCG til det nordiske markedet. NTG har
virksomheter i Sverige, Norge og Finland, og er mest kjent i Norge for merkenavnet MaxGodis.
MaxGodis vil omsette for over 100 MNOK i 2019.
Andre partnere
Optin Bank har også signert ytterligere en intensjonsavtale med en leverandør av nettbutikkløsninger
som har over 100 eCommerce partnere, med estimert 40 000 kunder og årlig omsetning på ca. 700
MNOK. Leverandøren leverer profesjonelle netthandelsløsninger med alt en merchant trenger for å
lykkes i markedet herunder markedsledende moduler og integrasjoner, spesialutvikling, rådgivning
og UX & Design.
Vi forventer videre å etablere flere samarbeidsavtaler i den nærmeste tiden og disse vil fortløpende
bli implementert i vår eCommerce Finance løsning. I tillegg til de nevnte nye partnere har vi også
tilsvarende samarbeidsavtaler med Samlerhuset, Natural Pharmaceuticals, NaturaMed
Pharmaceuticals, auksjonen.no, Helena Group og Aime.
Kort om Optin Bank
Optin Bank ble etablert med mål om å sette ny standard for hvordan betalinger og finansiering av ehandel skal være. Vi vil konkurrere mot de etablerte og tilby helhetlige samarbeid med fokus på våre
samarbeidspartneres kunder og tilpasse oss deres produkter og løsninger.
Optin tilbyr finansiering, faktura og betalingsløsninger til netthandel, samt sparing, og lån til
privatkunder. Optin samarbeider med nasjonale og internasjonale netthandelsaktører og vil integrere
vår eCommerce Finance plattform i deres eCommerce løsning. Dette vil forenkle kjøpsprosessen, og
kundene vil få enkle og fleksible betalingsløsninger for sine kjøp. Optin Bank ASA har konsesjon fra
det Norske Finanstilsynet og er medlem av Bankenes Sikringsfond. Selskapet er notert på
Fondsmeglerforbundets OTC-liste i Norge.
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