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Nordnet: avslut, nettosparande och konton i augusti 
 

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetab.com. 

 

I augusti gjordes 1 101 020 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, 

Danmark och Finland. Det motsvarar 50 046 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick 

per månadsskiftet preliminärt till 469 800 stycken, motsvarande en ökning med 25 500 sedan ingången 

på året. Nettosparandet uppgick i augusti preliminärt till 0,4 miljarder SEK. 

 

      Förändring   Förändring 

  Aug 2013 Aug 2012 ett år Jul 2013 en månad 

Sverige 516 888 513 790 0,6% 413 067 25,1% 

Norge 194 275 138 517 40,3% 153 500 26,6% 

Danmark 194 163 118 918 63,3% 138 314 40,4% 

Finland 195 694 213 824 -8,5% 207 196 -5,6% 

Totalt 1 101 020 985 049 11,8% 912 077 20,7% 

Snitt per börsdag 50 046 42 823 16,9% 39 656 26,2% 

Aktiva konton 469 800 433 000 8,5% 467 300 0,5% 

Nettosparande (MSEK) 400 300 33,3% 700 -43% 

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal 

avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då 

den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data. 

– Augusti har varit en händelserik månad ur ett globalt perspektiv. Oro för utvecklingen i tillväxtländer 

som Indien och Kina, de dramatiska händelserna i Syrien och Egypten samt vinsthemtagningar efter 

den starka sommarbörsen har lett till hög aktivitet på aktiemarknaderna. Antal affärer för Nordnets 

kunder är upp med 17% jämfört med samma månad förra året, säger Johan Tidestad, 

kommunikationschef på Nordnet.   

 

För mer information, kontakta: 

Johan Tidestad, Kommunikationschef 

johan.tidestad@nordnet.se 

0708-875 775 

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen 

lämnades för offentliggörande den 2 september 2013 kl 12:00 (CET).  
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