
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE OSTAA MCB FINANCEN 
 

TAUSTAMATERIAALIT 
 
 
Yrityskauppa: 
 

 19.12.2014 IPF ilmoitti MCB Finance Groupin yritysostosta 
 6.2.2015 yritysosto vietiin päätökseen 
 Yrityskaupassa MCB:n nykyisten ja liikkeelle laskettavien 

osakkeiden hinnaksi tuli noin 23,8 miljoonaa puntaa (30,3 
miljoonaa euroa) 

 Digitaalisten lainatuotteiden kehittäminen kuuluu IPF:n keskeisiin 
strategisiin tavoitteisiin. Vuonna 2006 perustetun MCB:n osto tuo 
IPF:n käyttöön MCB:n osaamisen ja pitkän kokemuksen tältä 
alueelta, vauhdittaa IPF:n digitaalisen lainaliiketoiminnan kehitystä 
ja laajentaa yhtiön digitaalista tuotevalikoimaa ja jakelukanavia.  

 Nykyinen johtoryhmä ja toimitusjohtaja Rami Ryhänen jatkavat 
MCB:n johdossa  

 MCB:n pääkonttori kaikille markkina-alueille säilyy Tallinnassa 
 

 
MCB Finance Group (MCB) 
 

 MCB Finance Group on kuluttajaluototukseen erikoistunut 
rahoitusyhtiö, joka tarjoaa nopeita, helppokäyttöisiä ja joustavia 
lainatuotteita Credit24-tuotemerkillä yksityisasiakkaille Suomessa, 
Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Yhtiö on äskettäin laajentanut 
toimintaansa myös Australiaan.   

 Perustettu 2006 
 Credit24-tuotemerkillä toimiva MCB Group aloitti toimintansa 

Virossa ja Suomessa ja laajentui nopeasti muihin Baltian maihin. 
Liiketoiminnan kehitystä vauhditti kuluttajaluototussektorin nopea 
kasvu Suomessa ja Baltiassa. Vuonna 2012 MCB aloitti toiminnan 
Australiassa. MCB Group toimii pääpiirteittäin samalla 
liiketoimintamallilla kaikilla markkina-alueillaan.  

 MCB keskittyy tarjoamaan luottoja 3 000 € lainasummaan ja 24 
kuukauden takaisinmaksuaikaan asti. Yhtiö panostaa yksinkertaisiin 
ja läpinäkyviin lainaehtoihin sekä joustaviin lyhennysohjelmiin:  
Myönnettyjen luottojen keskimääräinen maturiteetti on yli 11 
kuukautta.  

 31.12.2013 päättyneenä tilivuonna MCB myönsi luottopääomaa yli 
90 miljoonan euron arvosta.  

 MCB:llä on noin 80 työntekijää, joihin kuuluu palvelukeskus- ja 
tukitoimintojen työntekijöitä sekä markkinoinnin, rahoituksen ja 
luotonannon ammattilaisia.   

 MCB:n pääkonttori säilyy Tallinnassa. Yhtiöllä on toimistot myös 
Suomessa, Latviassa, Liettuassa ja Australiassa. 

 Toimitusjohtaja Rami Ryhänen 
 Lisätietoa: www.mcbfinance.com  

http://www.mcbfinance.com/


 

 
 
International Personal Finance (IPF) 
 

 IPF on arvostettu Iso-Britanniassa pörssilistattu 
kuluttajaluototukseen erikoistunut rahoitusyritys. IPF:n juuret 
ulottuvat yli 130 vuoden taakse, ja se on perustettu vuonna 1880. 

 IPF Group myöntää pieniä vakuudettomia käteisluottoja noin 
100–2000 punnan (130–2500 €) lainasummilla. Luotot ovat 
lyhytaikaisia ja ne myönnetään paikallisessa valuutassa. Laina-ajat 
ovat tyypillisesti 6–12 kuukautta. Vuonna 2013 keskimääräinen 
laina-aika oli 54 viikkoa.    

 IPF Groupilla on kaksi perustuotetta: Pienet vakuudettomat 
käteisluotot sekä agenttiverkoston välityksellä tarjottava 
kotikäynteihin perustuva henkilökohtainen lainanhoitopalvelu.  

 IPF toimii pääasiassa Provident-tuotemerkin alla. Yhtiöllä on noin 7 
000 työntekijää ja 30 000 agenttia. 

 IPF toimii kahdeksassa maassa: Puolassa, Tšekin tasavallassa, 
Slovakiassa, Unkarissa, Romaniassa, Meksikossa, 
Bulgariassa ja Liettuassa. Liikevoiton ja asiakasmäärän mukaan 
mitattuna yhtiön suurin markkina-alue on Puola. IPF:n 
suunnitelmissa on käynnistää liiketoiminta myös Espanjassa 
vuonna 2015. 

 IPF on listattu Lontoon ja Varsovan pörsseihin. Yhtiöllä on 2,6 
miljoonaa asiakasta. 

 Pääkonttori Leedsissä Iso-Britanniassa 

 Toimitusjohtaja Gerard Ryan 

 Lisätietoa: www.ipfin.co.uk 

http://www.ipfin.co.uk/

