
 
 

 
Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, 
tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på 
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Nordnet passerer én million kunder 
 

Nordnet melder i dag at de har passert én million kunder. Bare i første kvartal fikk banken 90 000 

nye kunder.  

Nordnet ble startet i 1996, og har under sine knappe 25 år vokst fra en svensk nettmegler til en digital 

bank med virksomhet i fire land – Norge, Sverige, Danmark og Finland. Nordnet passerte 500 000 

kunder så sent som i februar 2016, og nå har banken altså doblet kundestokken på drøyt fire år. 

- Det at én million investorer og sparere har valgt Nordnet som plattform for investeringene sine er 

en viktig milepæl og et bevis på at vårt mål om å demokratisere sparing er noe som resonerer blant 

folk. Jeg vil rette en stor takk til alle våre kunnskapsrike og engasjerte kolleger som hjelper kundene 

våre og bidrar med inspirasjon hver dag. En minst like stor takk går til alle våre kunder som har gitt 

oss denne tilliten, og som hele tiden utfordrer oss med sine spørsmål og tilbakemeldinger. Sammen 

med dere bygger vi neste generasjons Nordnet, sier Lars-Åke Norling, adm. dir. i Nordnet. 

Av Nordnets totale kundestokk finnes litt mer enn en tredjedel, 37 %, av kundene i Sverige. Finland står 

for 32 % av kundene, Norge 17 % og Danmark 14 %. Kundetilstrømmingen i Nordnet de siste 12 

månedene er 26 %, og banken har på et år vokst fra 795 000 kunder til én million.  

- Når Nordnet ble etablert var fokuset vårt å tilby aksjehandel til en lav pris til investorer i Sverige. I 

dag er vi en nordisk bank med et bredt tilbud innenfor sparing, pensjon og låneprodukter som 

vokser raskt på alle fronter, sier Lars-Åke Norling, adm. dir. i Nordnet. 

 

 

For mer informasjon, kontakt: 

Johan Tidestad, kommunikasjonssjef 

johan.tidestad@nordnet.se, +46 708 875 775 
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