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Günther Mårder blir Nordnets nya sparekonom 
 

Internetbanken Nordnet har anställt Aktiespararnas tidigare vd Günther Mårder som ny sparekonom. 

Första arbetsdagen är 29 oktober och hans främsta arbetsuppgift blir att driva privatekonomiska frågor 

från kundernas perspektiv, både genom fysiska möten med kunder, media, politiker, partners och inte 

minst genom aktivitet i sociala medier. 

 

- Vi är otroligt glada över att Günther har valt att företräda Nordnets sparare i rollen som 

sparekonom. Han kommer tillföra mycket till våra kunder och organisationen i form av unik 

kunskap kring den svenska sparmarknaden. Günther har gedigen erfarenhet från aktievärlden, 

samt en stark passion för att hjälpa och utbilda den privata spararen, säger Jan Dinkelspiel, 

Sverigechef på Nordnet. 

Günther kommer senast från organisationen Aktiespararna där han verkat i en rad olika roller under 

femton års tid, varav de senaste fyra åren som vd. Günther är civilekonom från Handelshögskolan och 

har lyckosamt utvecklat sitt stora intresse för aktier och investeringar till en karriär.  

- I dag är det tyvärr många svenskar som är slavar under sin egen ekonomi, men det behöver 

inte vara så. Jag vill i min nya roll sprida kunskap och göra det svåra enkelt, påverka människors 

inställning och förbättra förutsättningarna för sparande. Fler ska upptäcka glädjen i att spara för 

att få den trygghet och frihet som kommer med en ekonomisk buffert, säger Günther Mårder, 

sparekonom på Nordnet. 

   

Blogg: http://nordnetbloggen.se 

Twitter: http://twitter.com/gunthermarder 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gunthermarder 

 

För ytterligare kommentarer kontakta: 

Jan Dinkelspiel, Sverigechef Nordnet, 0735-311333, jan.dinkelspiel@nordnet.se 

Günther Mårder, sparekonom Nordnet, 0704-362144, gunther.marder@nordnet.se 
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