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Sveriges bästa investerare ska koras. Vinnaren går hem med en 
guldtacka värd ca 37 000kr - såhär går det till! 

I dag startar årets upplaga av Investerar-SM. Tävlingen som arrangeras årligen av NGM-börsen är 
nordens största i sitt slag. Nytt för i år är att utöver börshandlade produkter kommer även NGM-
noterade aktier att kunna handlas.   

Investerar-SM startar i dag och pågår fram till den 13 oktober. I år hoppas man på att kunna slå förra 
årets deltagarrekord på över 18 000 deltagare. Varje deltagare blir tilldelad en portfölj med 
100 000kr och den investerare med bäst utveckling i sin portfölj under perioden vinner förstapriset, 
en guldtacka värd ca 37 000kr.  

Investerar-SM är en del i NGM-börsens långsiktiga satsning på utbildning och transparens.  
 
”För oss är det viktigt att man som investerare får möjlighet att lära sig mer om börshandlade 
produkter och hur marknaden fungerar. Genom tävlingen har man möjlighet att riskfritt handla 
värdepapper med fiktiva pengar för att prova nya stategier och i slutändan också bli en bättre 
investerare. Vi erbjuder både nybörjare och professionella investerare chansen att utbilda sig 
och lära sig mer om handel med aktier, index, råvaror och valutor”, säger Tommy Fransson, 
Vice VD NGM. 
 
Så går det till 
Alla deltagare tilldelas 100 000 kronor i en fiktiv portfölj för att handla aktier och börshandlade 
produkter så som Bull & Bear-certifikat och Minifutures. Investeraren med högst avkastning vid 
tävlingens slut belönas med 100 gram rent guld värde ca 37 000kr från sponsorn Commerzbank. För 
att delta krävs att man har fyllt 18 år. 

Priser varje vecka 
Tävlingen pågår mellan den 2-13 oktober och man kan fortfarande anmäla sig till tävlingen och att 
delta är helt gratis. Utöver förstapriset utses även en ”veckans raket” i slutet av första tävlingsveckan 
och även där finns fina priser att vinna.  
För att läsa mer om tävlingen och för att anmäla dig gå in på www.investerar-sm.se 
 


