
 
 

 

 

Nordea är en av Europas tio största universalbanker mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder, 30 000 medarbetare och 600 kontor. 
Nordeaaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Copenhagen. Vi har en bred expertis som erbjuder ett 
omfattande utbud av produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. I Nordea bygger vi förtroendefulla 
relationer genom vårt starka engagemang i både kunder och samhälle.  

 

www.nordea.com 

 

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, den 12 maj 2016 

Nordea startar program för fintech-startups 

Nu inleds ett nytt program för fintech-startups, i Stockholm och Helsingfors. Det går under 
namnet Nordea Accelerator och har testats i Helsingfors tidigare, där det blev en stor 
framgång. I höst får startupföretagen en ny chans att utveckla sina idéer tillsammans med 
Nordea. Nästa program ska pågå i tolv veckor med början i september i år, och ansökningar 
tas emot redan nu.  

 
Nu får fler fintech-startupföretag en chans att tillsammans med Nordea utveckla sina idéer. Det är öppet för 
startups från hela världen att ansöka om att delta i Nordeas program. Det första programmet var i Helsingfors, 
men den här gången kan deltagarföretagen välja att också arbeta i Nordeas lokaler i Stockholm om de vill.  
 
- Idén är att vi ska lära oss och hitta nya möjligheter till affärer och partnerskap genom samarbete, och i 
slutändan erbjuda Nordeas kunder bättre digitala tjänster. En av Nordeas utmaningar till startupföretagen är att 
komma med goda idéer inom helt ny teknologi som kognitiv databehandling, artificiell intelligens och 
blockkedjeteknik, och hur de kan användas av finanssektorn. Men vi intresserar sig också för en rad andra 
områden, och hoppas locka till oss många olika typer av företag till programmet som bidrar med synergier och 
mångfald, säger Erik Zingmark, chef för Transaction Banking. 
 
Urvalet sker i Oslo 

 
De 50 mest lovande företagsteamen bjuds in till en vecka av utbildning och urval i Oslo i augusti. De 20-30 
bästa företagen i denna grupp får chansen att samarbeta nära med Nordea under hösten. 
 
- Nordea Accelerator är det största programmet i sitt slag i Norden. Vi vill erbjuda startupföretagen ett unikt 
tillfälle till ett nära samarbete mellan externa entreprenörer, internationella IT-specialister, Nordeaexperter och 
viktiga beslutsfattare. Min ambition är att de startupföretag som deltar i Nordea Accelerator ska se det som en 
fantastisk affärsmöjlighet som gör att de kan utveckla både sig själva och sitt kontaktnät, säger Erik Zingmark. 
 
Liksom i det första programmet fungerar Nestholma Venture Accelerator som Nordeas partner i höstens 
program, som nu är öppet för ansökningar.  
 
Första acceleratorn en succé 

 
Nordea anordnade det första acceleratorprogrammet vintern 2015-2016. Efter den första omgången är alla tolv 
startupföretagen fortfarande verksamma. 
 
- Startupföretagen fick över 600 000 euro i ny finansiering och för två av dem (Jenny och Feelingstream) 
förbereder Nordea pilottester där vi ska se över möjligheterna till långsiktiga partnerskap. Nordea jobbar också 
med ett par av de andra startupföretagen med sikte på ett eventuellt samarbete, säger Erik Zingmark. 
 
 
Faktaruta: 

 Ansök online 12 maj-7 augusti 

 Tre månaders intensivprogram 

 I Helsingfors och Stockholm 

 Gå in på http://nordeaaccelerator.com/ 

 Följ oss på twitter @NordeaStartup  
 
 

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta: 
Petter Larsson, pressekreterare, tel 072 2 31 52 50  

http://nordeaaccelerator.com/

