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Stefan Alexandersson till Nordnet Ventures  

Nordnet meddelar idag att man till Nordnet Ventures har knutit Stefan Alexandersson, tidigare 

vd på Collector. 

Nordnet Ventures är Nordnets initiativ för investeringar inom fintech-sektorn. Stefan 

Alexandersson blir ordförande för investeringsrådet som har till uppgift att identifiera och 

rekommendera investeringar. Stefan kommer närmast från rollen som vd för Collector, där 

han etablerade bolagets satsningar inom fintech. Den portfölj han varit med och skapat är 

idag värd 150 MSEK och innehåller bland annat Betterwealth och Lånbyte. 

- Stefans kompetens är perfekt för oss när vi nu ska realisera Nordnets Ventures 

ambitioner. Stefan har lång erfarenhet av tillväxtbolag inom den finansiella sektorn, 

och en stark känsla för trender inom fintech. Vi har en ambition att bygga världens 

bästa upplevelse inom sparande och investeringar och då krävs att vi ingår 

partnerskap med de bästa bolagen och knyter till oss de bästa människorna, säger 

Tuva Palm, IT- och produktchef på Nordnet. 

De investeringar som ska göras i Nordnet Ventures är fokuserade på bolag som stödjer 

Nordnets affärsplan. Bolagen ska ha en verksamhet som är finansiell, digital och som kan 

kopplas ihop med Nordnet på ett sätt som ökar användarupplevelsen för spararna. 

- Det händer mycket på Nordnet för närvarande och det kommer bli spännande att 

vara en del av det. Potentialen är enorm och det känns oerhört inspirerande att leda 

arbetet med att hitta bolag som kan bidra till att bygga en ännu bättre 

kundupplevelse för spararna, säger Stefan Alexandersson, tillträdande ordförande för 

Nordnet Ventures investeringsråd. 
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