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Nordnet: avslut, nettosparande och konton i september 
 

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

 

I september gjordes 1 269 996 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, 

Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 60 476 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet 

uppgick per månadsskiftet preliminärt till 473 100 stycken, motsvarande en ökning med 28 800 sedan 

ingången på året. Nettosparandet uppgick i september preliminärt till 0,6 miljarder SEK. 

 

      Förändring   Förändring 

  Sep 2013 Sep 2012 ett år Aug 2013 en månad 

Sverige 642 081 551 752 16,4% 516 888 24,2% 

Norge 182 458 138 132 32,1% 194 275 -6,1% 

Danmark 173 569 114 754 51,3% 194 163 -10,6% 

Finland 271 888 194 457 39,8% 195 694 38,9% 

Totalt 1 269 996 999 095 27,1% 1 101 020 15,3% 

Snitt per börsdag 60 476 49 955 21,1% 50 046 20,8% 

Aktiva konton 473 100 435 600 8,6% 469 800 0,7% 

Nettosparande (MSEK) 600 100 500,0% 700 -14% 

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. Nettosparandet för 

augusti har korrigerats från 400 MSEK till 700 MSEK. 

– Samtliga nordiska börser steg under september månad och trotsade därmed många orosmoln i 

omvärlden, och även det historiska mönstret med svaga septemberbörser. Helsingforsbörsen var i 

särklass med en uppgång på mer än tio procent efter att indextunga Nokia lyft på Microsofts bud på 

mobilverksamheten. Nordnets kunder ökade antalet affärer per dag med över 20 procent jämfört med 

september förra året, och nivån är den högsta sedan början av 2012, 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 1 oktober 2013 kl 12:00 (CET).  
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