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Ara Mustafa ny investeringscoach på Nordnet 

Ara Mustafa tillträder idag rollen som ny investeringscoach på Nordnet. Han efterträder Alexander 

Gustafsson som efter åtta år lämnar Nordnet för nya utmaningar.  

Ara Mustafa kommer närmast från tv-kanalen EFN där han under fem år har varit programledare för 

bland annat produktionerna ”Börslunch” och ”EFN Marknad”. Ara Mustafa är 27 år gammal och har en 

kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet. 

- Det känns superkul att ansluta till Nordnet som jag upplever som ett bolag på stark frammarsch 

som verkligen menar allvar med sitt syfte att demokratisera sparande och investeringar. Jag vill vara 

en del av den resan, och mitt mål är att bli en snabbfotad pedagog för alla typer av sparare. Jag vill 

kommunicera med de redan engagerade och intresserade, men brinner också för att nå ut till nya 

målgrupper, säger Ara Mustafa investeringscoach på Nordnet. 

I Aras arbetsuppgifter ingår bland annat att ta över programledarskapet för populära Sparpodden och 

att producera digitalt innehåll till Nordnetbloggen samt Nordnets närvaro på Youtube, Twitter, 

Instagram och Tiktok. Ara kommer att ta över rollen som investeringscoach från Alexander Gustafsson, 

som efter åtta år kommer att lämna Nordnet och starta egen verksamhet inom investeringsområdet.  

- Ara är en härlig personlighet som trots att han är tidigt i sin karriär redan hunnit bygga på sig 

mycket erfarenhet och kunskap. Hans uppgift på Nordnet blir att i rollen som investeringscoach 

inspirera och utbilda kring sparande genom hög energi, mycket kunskap och ett positivt tilltal. På 

samma gång som jag välkomnar Ara vill jag passa på att tacka Alexander Gustafsson för en mycket 

stark insats under många år på Nordnet och önska honom lycka till i framtiden. Oräkneliga är de 

sparare som har fått värdefull kunskap och inspiration genom Alexanders folkbildargärning inom 

sparandeområdet, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet 

 

Nordnets nya investeringscoach Ara Mustafa kan följas på Nordnetbloggen samt på Twitter under 

@NordnetAra. 

 

För mer information, kontakta: 

Johan Tidestad, kommunikationschef 

Tel: 0708-875 775 

E-post: johan.tidestad@nordnet.se,  
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