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Sociala investeringsnätverket Shareville når 30 000 portföljer
Inte ens tre månader efter lanseringen har det sociala investeringsnätverket Shareville nått en milstolpe
med över 31 000 sociala depåer. Över 28 000 Nordnet-kunder, med ett samlat kapital på nästan 9
miljarder kronor, har valt att dela sina depåer på Shareville.
Över 28 000 nordiska sparare har hittills valt att göra sina portföljer sociala, vilket innebär att de finns
synliga för alla tjänstens användare. Som användare kan man dessutom bland annat följa kundernas
handel i realtid, diskutera aktuella ämnen eller aktier, samt se topplistor baserat på till exempel högst
riskjusterad avkastning.
-

Vi är obeskrivligt glada att Shareville har tagits emot med öppna armar av nordiska sparare och
det har gått långt över förväntan. Både aktivitet och interaktion på plattformen är hög så
uppenbarligen stillar tjänsten ett behov av transparens och insyn i andra sparares investeringar,
säger Jan Dinkelspiel, innovationschef på Nordnet.

-

Tillväxttakten är hög och ungefär var fjärde nykund går direkt till Shareville, vilket vi ser som ett
bevis på stark attraktionskraft. Tack vare Shareville kan vem som helst bli, eller ta rygg på,
vanliga sparare som bevisligen också är “stjärnförvaltare”, säger Jan Dinkelspiel.

2013 köpte Nordnet majoriteten av det sociala investeringsnätverket Shareville och integrerade det
med sin egen plattform och kundbas. Det innebär att över 420 000 nordiska kunder får möjlighet att
göra sina aktieportföljer publika och få följare.
För mer information, kontakta:
Jan Dinkelspiel, innovationschef Nordnet, tel. 0735-31 13 33
jan.dinkelspiel@nordnet.se
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