
 
 

 
Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, 
tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på 
www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi. 

 

Pressmeddelande 2020-04-17 

 

Nordnet passerar en miljon kunder 
 

Nordnet meddelar idag att man har passerat en miljon kunder. Endast under första kvartalet i år fick 

banken 90 000 nya kunder. 

Nordnet startade 1996, och har under sin knappt tjugofemåriga historia vuxit från en svensk nätmäklare 

till en digital bank med verksamhet i fyra länder – Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nordnet 

passerade 500 000 kunder så sent som i februari 2016, och nu har alltså banken fördubblat 

kundstocken på drygt fyra år. 

- Att en miljon sparare har valt Nordnet som plattform för sina investeringar är en viktig milstolpe och 

ett bevis på att vår mission att demokratisera sparandet är angelägen. Jag vill rikta ett stort tack till 

alla våra kunniga och engagerade medarbetare som levererar förstklassig service och inspiration 

varje dag. Ett minst lika stort tack går till våra kunder som anförtror oss med sitt sparande, och som 

hela tiden utmanar oss med frågor och feedback. Tillsammans med alla er bygger vi nästa 

generations Nordnet, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet. 

Av Nordnets totala kundbas finns lite mer än en tredjedel, 37 procent, av kunderna i Sverige. I Finland 

finns 32 procent av kunderna, i Norge 17 procent och i Danmark 14 procent. Kundtillväxten i Nordnet de 

senaste tolv månaderna är 26 procent, och banken har på ett år vuxit från 795 000 kunder till en miljon. 

- När Nordnet startade var vårt fokus att erbjuda aktiehandel till ett lågt pris till investerare på den 

svenska marknaden. Idag är vi en nordisk bank med ett brett erbjudande inom sparande, pension 

och låneprodukter som växer snabbt på alla fronter, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet. 

 

 

För mer information, kontakta: 

Johan Tidestad, kommunikationschef 

johan.tidestad@nordnet.se, 0708 875 775 
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