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Jonas Olavi värvas som allokeringschef och förvaltare till Alpcot. Jonas har 
tidigare varit allokeringschef på Alfred Berg Kapitalförvaltning och 
chefsaktiestrateg på Nordea samt driver den populära podcasten Börssnack. 

På Alpcot får Jonas Olavi rollen som allokeringschef och förvaltare och alla kunder 
med sparande, investeringar, pension och rådgivning hos Alpcot kommer dra fördel 
av den erfarenhet och kompetens som Jonas besitter. 

”Jag ser fram emot att fortsätta bevaka och analysera börsen och världsekonomin 
hos Alpcot. Det ska också bli stimulerande att vara en del i förvaltningen av Alpcots 
fonder. Alpcots vision om att skapa en digital kundportal för kundens samtliga 
ekonomiska engagemang är mycket spännande och jag tror min erfarenhet och 
kompentens inom allokering kan bidra till att skapa marknadens ledande digitala 
kundportal inom finans.”, säger Jonas Olavi. 

Jonas Olavi börjar på Alpcot den 1 december i år. 

”Jonas Olavi är en drömrekrytering för Alpcot och Jonas välgrundade och 
pedagogiska analyser kommer alla Alpcots kunder till godo. Rekryteringen är ännu 
mer intressant mot bakgrund av Alpcots strategiska allians med Tydliga, där Tydligas 



300 rådgivare och 250 000 underliggande kunder också kommer kunna dra fördel av 
Jonas erfarenhet. Vidare kommer Jonas kunskaper att bidra till utvecklingen av 
Alpcots digitala kundportal och de nya funktionaliteter som vi kommer lansera under 
nästa år.", säger Björn Bringes, verkställande direktör, Alpcot AB. 
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Om Alpcot 

Alpcot AB grundades 2014. Alpcot är en av Sveriges ledande plattformar för 
privatekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. 
Vår digitala plattform erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka 
sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Vi ger även 
råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. 
Alpcot har ca 20 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Huskvarna och 
Göteborg. Alpcot har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och 
värdepappersbolag. Välkommen att läsa mer på www.alpcot.se. 


