




Kron skal forenkle investeringer slik 
andre flinke aktører har forenklet sine 
kategorier.

Vårt oppdrag er å gjøre bærekraftige investeringer 
tilgjengelig for alle. 

Cars Film & TVGroceriesPayment Saving and 
investments



Marked i enorm vekst, med behov for 
forenkling

Høy kompleksitet 

Bare 40% av nordmenn sparer i fond

75% av alle nordmenn ønsker å lære mer om pensjon

40%
↑11%

75%
5%



Enkelt: Fond og pensjon på autopilot

Engasjerende: 10 besøk i uka

Lave priser til høy ESG standard

Kron gjør bærekraftige investeringer 
tilgjengelig for alle



70 000
9/10

10 besøk i uka
< 1 min

1 ny mrd. på en mnd.







Raske endringer er ikke 
noe nytt





Hva vil vi som bransje oppnå med egen pensjonskonto?

• Mer pensjon for pengene

• Mindre administrasjon & bedre kundeopplevelser

• Mer oversikt & økt valgfrihet

• Økt konkurranse og makt til forbruker

Nye spilleregler gir Kron en 
plass på laget



Vaneendring 
gjennom engasjement



Tid for endring



Pensjonsprat og Q&A med ekspertene

• 2500 påmeldte deltakere

• 1900 live-tilskuere

• 200 spørsmål besvart av Kron-rådgivere

Vi skaper engasjement gjennom å 
tilrettelegge for  vareprat



Hvorfor går Kron inn i pensjon?

17 000 testere

Kron pensjonstest



600







65/35



av kundene i Kron har 
bærekraft som en av 

flere årsaker til å velge
oss.

19 %



Krons design hjelper kundene til å velge
miljøvennlige fond

74%
Velger ESG fond 

(definert som artikkel 8 
eller 9 i SFDR)

* basert på antatt/estimert SFDR status for underliggende fond. Denne kan bli forandret når fondsforvalteren har klarlagt status

av disse velger å legge til
ytterligere elementer av fond 
med klare ESG mål (artikkel

9)

av pensjonskundene 
velger Krons grønne 

indekspakke. 

65% 20% 







1200 i mnd. 



https://www.kron.no
/pensjon

https://www.kron.no/pensjon
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