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Oslo, 17. november 2017 

Nordea kutter gebyrene på aksjehandel 
Nordea kutter kraftig i prisen for å handle aksjer, både med lavere kurtasje og lavere 
minstepris.  
 
– Vi ønsker å gjøre det attraktivt for flere å spare i aksjer, sier adm. direktør Snorre Storset i Nordea 
Norge. 
Nordea senker minsteprisen for handel med norske og nordiske aksjer fra 95 til 1 krone , og blir med 
det billigst i Norge på aksjehandel på nett og aksjesparekonto. 
 
 

 – Tradisjonelt har de fleste holdt seg til aksjefond når det kommer til sparing. Vi ønsker å gjøre det 
enklere å spare eller investere også i enkeltaksjer, uten at gebyret skal være et hinder, sier Storset. 
Prosentsatsen på kurtasjen settes ned fra 0,05 til 0,04 prosent, men det innføres også en makspris 
på 99 kroner, som betyr at du aldri vil betale mer enn dette, uansett hvor stort beløp du investerer.  
Samtidig fjernes årsavgiften for kontohold for kunder med aksjehandel på nett og aksjesparekonto, 
slik at kunder ikke trenger å betale for å ha aksjer stående hos Nordea. 

– Med dette blir vi billigst i landet på aksjehandel på nett.  Dette blir gunstig både for de som 
handler mye, men også de som handler lite aksjer eller bare ønsker å forsøke å handle aksjer, sier 
Storset. 
 
Om lag 361.000 privatpersoner eier aksjer i Norge. Samlet aksjeverdi hos denne gruppen er på 98 
milliarder kroner, et tall som aldri har vært høyere. 
 
 
 
For mer informasjon: 
 
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea Norge, mob 99 76 79 96 
 


