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Pressemeddelelse 07-06-2013 

 

Nordnet vinder af Årets Børsmægler 2013 
 

Nordnet er blevet udnævnt til Årets Børsmægler 2013 af Dansk Aktionærforening.  Det er dermed 5. år i 

træk, at foreningens medlemmer har udpeget Nordnet til den bedste børsmægler i Danmark. 

 

Udnævnelsen bygger på en undersøgelse gennemført blandt foreningens medlemmer i kombination 

med en undersøgelse af blandt andet prisniveauer og udvalg. 

- Vi er utrolig glade for og stolte over, at vi har kunnet fastholde positionen i så mange år i træk. 

For denne udnævnelse handler ikke blot om lave priser, men om at have generelt tilfredse 

kunder, siger Max Gandrup, landechef for Nordnet i Danmark. 

 

Nordnet har ifølge undersøgelsen ikke blot nogle af Danmarks laveste priser, men er også den mest 

brugervenlige bank til investering. 

 

- Vi fokuserer meget på at udvikle investeringstjenester, som gør det nemt for private at investere 

online. Det betyder, at vi udover lave priser kan tilbyde vores kunder en meget høj kvalitet, siger 

Max Gandrup, landechef for Nordnet i Danmark. 

 

Nordnet vokser kraftigt i Danmark og kunne ved seneste offentliggjorte kvartalsrapport (Q1) notere den 

største kvartalsmæssige stigning i antal konti. Nordnets danske kunder har nu i alt 32.400 konti, hvilket er 

en stigning på 6,2 % i forhold til forrige kvartal og en stigning på 20,9 % i forhold til samme periode 2012.  

 

Prisen Årets Bank/Børsmægler er blevet uddelt af Dansk Aktionærforening siden 2003, og Nordnet har i 

alt vundet prisen seks gange, nemlig i 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013.  

For yderligere information, kontakt: 

Max Gandrup, Landechef for Nordnet Danmark 

Telefon: +45 24 29 15 00 eller +46 709 89 00 71 

E-mail: max.gandrup@nordnet.dk 
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