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Nordnet lanserar order routing tjänst för nordiska aktier  

Nätbanken Nordnet kommer nu att erbjuda sina kunder i Sverige, Danmark och Finland tillgång till 

NASDAQ OMXs order routing tjänst för handel i nordiska aktier. Det ger sparare möjlighet att via en 

order hos Nordnet få tillgång till fler marknader än tidigare utan att behöva göra något själv. Genom 

tjänsten skickas ordern till den marknadsplats som erbjuder det bästa tillgängliga priset.  

NASDAQ OMX Nordic tjänst för order routing lanserades 2011 och är inriktad på de mest likvida nordiska 

aktierna. Det är en kostnadseffektiv lösning som hjälper kunder att hitta det bästa priset på NASDAQ 

OMX, eller på någon av de nedan angivna Europeiska handelsplatserna, genom en och samma tjänst. 

- Det ligger helt i linje med vår affärsidé att erbjuda tjänster som underlättar sparares handel och 

dessutom ger dem det bästa priset, så därför känns det både självklart och viktigt att kunna erbjuda 

våra nordiska kunder NASDAQ OMXs order routing tjänst, säger Håkan Nyberg, vd på Nordnet.  

-Våra nordiska handelsplatser i Sverige, Danmark och Finland ligger långt fram vad gäller att möta 

kraven från marknadsaktörer avseende kvalitet i exekvering av ordrar och kan i 90-95 procent av fallen 

erbjuda det bästa tillgängliga priset. Den nordiska order routing tjänsten introducerades redan 2011 och 

visar vårt engagemang för att stärka vårt erbjudande ytterligare. Idag är vi glada att Nordnet kopplar 

på tjänsten. Order routern hjälper Nordnet att hitta bästa pris för kunderna och stärker Nordnets egna 

affärsmöjligheter i en miljö där teknologi och uppkopplingsmöjlighet är nyckelfaktorer, säger Lauri 

Rosendahl, Head of European Equity & Equity Derivatives NASDAQ OMX. 

Order routing tjänsten täcker de mest likvida CCP-clearade nordiska aktierna och är ansluten till fem 

europeiska handelsplatser: Chi-X, Bats, Turqouise, Burgundy och Oslo Börs. Om det finns bättre priser på 

andra handelsplattformar än NASDAQ OMZ riktas ordern till den plats som erbjuder det bästa 

tillgängliga priset för att köpa eller sälja aktien. Routern använder marknadsdata från Thomson Reuters 

för att kunna göra routingval. 

Tjänsten finns tillgänglig på Nordnet i Sverige och Finland från och med 13 juni, och inom kort även i 

Danmark. 

Läs mer: http://nordic.nasdaqomxtrader.com/trading/equities/order_routing/ 

 

För mer information, kontakta: 
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