Pressemelding 01.09.2020

Nordnet vurderer strategiske alternativer
Nordnet, en ledende nordisk digitalbank for investeringer og sparing, og eierne, Öhman-konsernet
og Nordic Capital (“Eierne”), har besluttet å vurdere strategiske alternativer, inkludert en mulig
børsnotering av Nordnet AB (publ). Målsetningen er å gi Nordnet best mulig forutsetninger for å
utvikle selskapet videre. Det er ikke tatt noen beslutninger, og markedet vil bli informert om og når
en slik beslutning tas.
Nordnet ble børsnotert på Stockholmsbørsen i 1999. I 2016 gjennomførte Eierne et felles offentlig
oppkjøpstilbud som ledet til at selskapet ble tatt av børs. Det er gjort betydelige investeringer i
virksomheten under det private eierskapet. Ambisjonen har vært å skape en førsteklasses plattform for
sparing og investeringer, med fokus på markedsledende brukervennlighet, tilgjengelighet, priser og
produkttilbud. Den 24. juli 2020 presenterte Nordnet et finansielt rekordresultat for første halvår 2020,
inkludert en årlig vekst i kunder og sparekapital på henholdsvis 25 og 20 prosent. Ved utgangen av
andre kvartal 2020 hadde Nordnet 1 070 000 kunder i Norden, med en sparekapital på 425 milliarder
SEK.
Lars-Åke Norling, konsernsjef i Nordnet, kommenterer: ”Målet vårt er å bygge den beste plattformen for
sparing og investeringer. Denne ambisjonen gjelder både måten den digitale butikken er strukturert på
og hva som står i hyllene. Jeg er stolt av det vi har oppnådd så langt når det kommer til utvikling av nye
digitale grensesnitt og en stadig bredere produktportefølje, som igjen bidrar til at et rekordhøyt antall
private sparere og investorer velger Nordnet som sin finansielle partner.”
“Nordnet identitet og misjon er å demokratisere spare- og investeringsmarkedet. Selskapet har en lang
historie med å utfordre tradisjonelle strukturer via innovasjon og kontinuerlig jobbe for å gi
privatpersoner tilgang til samme verktøy og informasjon som de profesjonelle. Vi har sammen oppnådd
mange av de ambisjonene som vi i 2016 satte opp. Tiden er nå inne for å gjennomgå og vurdere ulike
strategiske alternativer for Nordnet fremover, inkludert en mulig børsnotering. Som grunnlegger og
langsiktig eier ser vi frem til å fortsette å ta en aktiv rolle i Nordnets spennende reise inn i fremtiden”,
sier styreleder i Nordnet, Tom Dinkelspiel.
Christian Frick, partner i Nordic Capital Advisors, kommenterer: ”De siste fire årene har Eierne gjort
betydelige investeringer i Nordnet for å bygge opp en helnordisk digital plattform med
kundeopplevelser i verdensklasse. Vi kan nå se resultatet av denne transformasjonen, hvor Nordnet har
nådd et nytt vekstnivå i kunder og sparekapital samt har befestet sin posisjon som Nordens ledende
digitale bank for sparing og investeringer”.
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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
www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

