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Nordnet fyller 25 år 

Nordnet fyller idag 25 år och firar födelsedagen med att erbjuda sina kunder att investera 

courtagefritt i 25 populära aktier. 

Nordnet startade den 20 augusti 1996, som en pionjär i Norden inom online-handel med 

värdepapper. Verksamheten bestod till att börja med av handel med svenska aktier riktat till den 

svenska marknaden. Genom åren har Nordnet utvecklats från en svensk nätmäklare till en av de 

ledande nordiska digitala plattformarna för sparande och investeringar. Med syftet att 

demokratisera sparande och investeringar har Nordnet under 25 år varit en drivande kraft i att 

förbättra villkoren för spararna i form av att pressa priser, lansera innovativa produkter och kämpa 

för bland annat fri flytträtt av pensionssparande och en rimlig beskattning av ägande i aktier och 

fonder. Nordnet har idag 1,5 miljoner kunder med drygt 700 miljarder kronor i sparkapital. Bolaget 

har cirka 700 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

— Nordnet startade för 25 år sedan med fyra personer på Hötorget i Stockholm, som en 

sidoverksamhet till Öhman Fondkommission. Vi var uppfyllda av de möjligheter vi såg att 

internet kunde addera till aktiehandel, och förebilden var amerikanska nätmäklaren Schwab. 

Jag minns tydligt hur stolta vi var när vi för första gången gjorde 100 affärer på en dag. 

Otroligt mycket har hänt sedan dess, och jag vill skicka ett stort tack till alla kunder och 

medarbetare som har gjort den här fantastiska resan möjlig, säger Tom Dinkelspiel, 

styrelseordförande i Nordnet. 

— Sparlandskapet har förändrats oerhört mycket det senaste 25 åren. Aktier, fonder och 

pension har blivit lättillgängligt, kostnadseffektivt och enkelt. Nordnet har varit en drivande 

kraft i denna förändring, och vi ser fram emot att fortsatt förbättra våra kunders finansiella 

framtid med spararvänliga produkter och tjänster, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet. 

Nordnet firar 25-årsjubileet tillsammans med sina kunder genom att den 20 augusti erbjuda 

courtagefria investeringar 25 i populära aktier från Norden och USA. I kampanjen ingår bland 

annat Investor, Volvo, Norwegian, Novo Nordisk, Fortum, Nordea, Tesla, Apple och Microsoft. 

Mer information om vilka aktier som handlas utan courtage finns här: 

https://www.nordnet.se/se/kampanjer/nordnet-25 
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