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Pressmeddelande 2015-06-03 

 

Electrolux väljer Nordnet för tjänstepension 
 

Nordnet har vunnit Electrolux upphandling av tjänstepension för bolagets anställda i Sverige som har 

valt alternativ ITP. Det nya avtalet för tjänstepension börjar gälla från och med juli 2015.  

 

Nordnet erbjuder kompletta pensionslösningar för både privatpersoner och företag, med låga avgifter 

och stor placeringsfrihet med ca 1400 fonder från över 80 förvaltare, samt både svenska och utländska 

aktier.  

 

- Vi är väldigt glada över att Electrolux väljer oss som leverantör av tjänstepension. Vi känner att 

Electrolux har gjort ett gediget arbete med att i upphandlingen hitta bäst förutsättningar för 

sina medarbetares framtida lön, och vi blev därför extra stolta när valet föll på oss, säger Eva 

Trouin, Sverigechef på Nordnet. 

 

- Vi valde Nordnet för att vi endast ville ha en leverantör, men ändå kunna erbjuda våra 

anställda ett så brett utbud med så förmånliga villkor som möjligt.  Nordnet var den 

försäkringsgivare som erbjöd det totalt sett bästa erbjudandet för våra medarbetare, säger 

Zoran Kolewski, Manager Pension & Benefits på Electrolux. 

 

 

För mer information, kontakta: 

Eva Trouin, Sverigechef Nordnet, tel. 070-577 38 04 

eva.trouin@nordnet.se 

 

Zoran Kolewski, Manager Pension & Benefits, Electrolux, tel. 08-738 60 46 

zoran.kolewski@electrolux.se  

 

 

Om Electrolux 

Electrolux är världsledande inom hushållsapparater och apparater för professionellt bruk och säljer mer 

än 50 miljoner produkter till kunder i 150 olika länder varje år. Vår betoning är på innovationer som är 

utformade med eftertanke utifrån omfattande insikter i kundens behov, för att tillmötesgå de verkliga 

behoven hos kunder och proffs. Våra produkter omfattar kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, 

dammsugare och spisar som säljs under ansedda varumärken såsom Electrolux, AEG-Electrolux, Zanussi, 

Eureka och Frigidaire. Under 2014 hade Electrolux en omsättning på 112 miljarder SEK och 60 000 

anställda. 
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