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Pressmeddelande 2013-03-14 

 

Nordnet lanserar courtagefritt månadssparande i börshandlade fonder ETF:er 
 

Nordnet lanserar nu en nordisk lösning som möjliggör månadssparande helt courtagefritt i börshandlade 

fonder. Totalt erbjuds 40 ETF:er från marknadens ledande ETF-leverantörer iShares (BlackRock), db-x 

trackers (Deutsche Bank) och Xact (Handelsbanken). Argumentet att börshandlade fonder inte passar 

månadssparande faller platt när Nordnet nu slopar courtaget. 

 

Börshandlade fonder, Exchange Traded Funds eller ETF:er, har länge varit populärt i USA och övriga 

Europa, och Nordnet ser en ökad efterfrågan även i Sverige och övriga Norden. Därför lanseras nu 

månadssparande i börshandlade fonder. Initialt erbjuds sammanlagt 40 ETF:er utan hävstång  att välja 

bland från tre av de ledande aktörerna på området. 

- Med tanke på de låga förvaltningskostnaderna, som kännetecknar börshandlade fonder, 

passar de perfekt för sparare med lång sparhorisont. I ett pensionssparande är de till exempel 

ett utmärkt investeringsalternativ, säger Håkan Nyberg, vd på Nordnet. 

 

- Med de ETF:er som ingår i vårt erbjudande får spararna nu möjlighet att välja bland fonder som 

följer en mängd olika aktiemarknader, inklusive spännande tillväxtmarknader och räntefonder. 

En del tror att börshandlade fonder är en högriskprodukt, men det är snarare tvärtom. Sprider 

du ut sparandet över tid genom månadssparande i ETF:er utan hävstång är det enkelt, billigt 

och ger dig lägre risk, säger Håkan Nyberg. 

 

Hos Nordnet har redan över 30 000 kunder upptäckt och handlat i ETF:er, mycket tack vare fördelarna 

med billig indexförvaltning som är börshandlad. 

ETF Genomsnittlig förvaltningsavgift 

Morningstarkategori - Tillväxtmarknader 1,630% 

Tillväxtmarknadsfonder i Nordnet ETF Månadsspar 0,695% 

Morningstarkategori - Sverige 0,970% 

Sverigefonder i Nordnet ETF Månadsspar 0,300% 

För ytterligare kommentarer kontakta: 

 

Håkan Nyberg,vd Nordnet, tel 0703-97 09 04 

Hakan.nyberg@nordnet.se 

Gustav Dahlgren, presskontakt iShares/BlackRock, tel 0765-46 12 16 

Gustav.dahlgren@bm.com 

Erik Rotander, Head of ETFs Nordics Deutsche Bank, tel +44-020 7545 3359 

Erik.rotander@db.com 

Henrik Norén, Head of Xact, tel 08-701 12 22 

heno10@handelsbanken.se 
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