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Courtagefri handel i börshandlade produkter med 

Nordnet Markets 

 

Idag lanseras Nordnet Markets – en marknadsplats med courtagefri handel i ett brett utbud 

av börshandlade produkter. På Nordnet Markets kan spararna handla med certifikat och 

minifutures i underliggande tillgångar som aktier, index och råvaror. 

- Börshandlade produkter har under lång tid ökat i popularitet, och på Nordnet Markets 

finns produkter för alla typer av investerare. Den normalintresserade spararen väljer 

kanske ett certifikat utan hävstång i ett brett aktieindex, medan den mer avancerade 

investeraren kan lockas av produkter med extremt hög risk, som till exempel ett 

råvarucertifikat med 10 gångers hävstång, säger Eva Trouin, Sverigechef på Nordnet. 

Nordnet Markets kommer vid lansering att innehålla certifikat på de underliggande tillgångar 

som är populärast bland de nordiska spararna – aktieindexen DAX och OMXS30. Ett par 

dagar senare lanseras bland annat det norska indexet OBX, finska OMXH25 och danska 

OMXC25. En successiv utrullning av certifikat och minifutures med underliggande tillgångar 

inom kategorierna index, aktier och råvaror sker under de närmaste veckorna. Fullt utbyggt 

innehåller Nordnet Markets 6.000-8.000 olika produkter med cirka 500 underliggande 

tillgångar. Vissa av produkterna har inbyggd hävstång, och ger exponering på t.ex. 15 

gånger den underliggande tillgångens marknadsrörelse. 

De börshandlade produkterna på Nordnet Markets erbjuds till Nordnets kunder i Sverige, 

Norge, Danmark och Finland i lokal valuta. Produkterna emitteras av Nordea och handlas på 

Nasdaq i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors samt på Oslo Börs i Norge. 

- Med Nordnet Markets vill vi göra handeln med börshandlade produkter enklare och 

tydligare. Vi sätter vårt eget namn på produkterna, erbjuder dem courtagefritt till 

spararna och arbetar med Nordea och Nasdaq som partners, säger Eva Trouin, 

Sverigechef på Nordnet. 

 

- På Stockholmsbörsen har vi sett en fantastisk tillväxt i handeln med warranter och 

certifikat, som mer än fördubblats sedan 2012, säger Helena Wedin, ansvarig för 

börshandlade produkter i Europa på Nasdaq. Detta är till stor del tack vare den ökande 

efterfrågan från privatsparare. Vi är glada att kunna välkomna Nordnet Markets till 

Nasdaq Stockholm och vi ser fram emot att stödja Nordnet i arbetet med att göra 

börshandlade produkter mer tillgängliga bland privata investerare. 

Mer information om Nordnet Markets finns på nordnet.se och i inlägg från Eva på 

Nordnetbloggen. 

 

För mer information, kontakta: 

Eva Trouin, Sverigechef Nordnet, tel. 0705-77 38 04 

E-post: eva.trouin@nordnet.se 

 

http://www.nordnet.se/nordnetmarkets
https://www.nordnetbloggen.se/investera-over-hela-varlden/03/05/2017/
mailto:eva.trouin@nordnet.se

