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Nordnets aktielåneprogram utökas med amerikanska 

och kanadensiska aktier 

Nordnets prisbelönta aktielåneprogram utökas nu med amerikanska och kanadensiska aktier. 

Förändringen träder i kraft under december. 

Nordnets aktielåneprogram lanserades under slutet av 2018 och omfattar kunder med 

kapitalförsäkring, tjänstepension och privatpension. Genom programmet lånar Nordnet ut aktier på 

inkluderade kontotyper till externa parter, exempelvis investmentbanker och kapitalförvaltare. 

Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan 

Nordnet och bolagets kunder. Hittills har aktier noterade i Norden ingått i programmet, men nu utökas 

sortimentet till att även omfatta amerikanska och kanadensiska aktier på börserna NYSE, Nasdaq, 

Toronto Stock Exchange och TSX Venture Exchange. Aktier från dessa marknadsplatser kommer att 

adderas successivt med start i december. 

- Det känns väldigt kul att kunna göra aktielåneprogrammet ännu bredare, och därmed ytterligare 

öka värdet för spararna. Särskilt i dessa tider med stor osäkerhet på börsen är det extra värdefullt 

att kunna ge spararna en tredje typ av avkastning i tillägg till utdelningar och eventuella positiva 

värdeförändringar, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet. 

Sedan starten för fyra år sedan har Nordnets kunder i Sverige fått dela på mer än 200 miljoner kronor 

inom ramen för aktielåneprogrammet. Programmet har även belönats med Privata Affärers utmärkelse 

”Årets Sparinnovation”. 

- Nordnets aktielåneprogram erbjuder en klassisk passiv inkomst – helt enkelt pengar du tjänar utan 

att behöva jobba för dem. Den här intäktsströmmen har alltid varit tillgänglig för så kallade 

professionella investerare, men i och med vårt program får vanliga sparare nu också en del av 

kakan, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet. 

 

För mer information, kontakta: 
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