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801bn
Sparekapital (SEK)
per 31.12.2021

1.6m
Aktive kunder
4 Nordiske land per 31.12.2021

We exist to 
democratise savings 
and investments!

Nordnet:
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«Markedsandeler»

Børs og aksjer Fond og pensjon

Nordnet er ledende i det norske markedet innenfor «Børs og 
aksjer», men fortsatt en liten aktør og en utfordrer i det 
sparemarkedet for «Fond og pensjon». 



Do it for me Help me do it Do it yourself

Knowledge & time

Interest

Gamble

Trade
Invest

Save

Start

Nordnets journey

Nordnet – på en reise for å være attraktive for en stadig større del av 
sparemarkedet

Børs & aksjerFond & Pensjon

EPK: 
1,5 millioner 
nordmenn

EPK: 
350 milliarder 

kroner

Vår tilnærming til Egen pensjonskonto og våre målgrupper: Mer pensjon for pengene, men 
forskjellige veier dit!

Automated and life cycle 
adjusted savings

‘’ 100 % equities in 
accumulation period

Web, app, screeners, filters, 
educational and inspirational content, 

Shareville etc + Savings plans to 
automate your choices

‘’ Tools, services and guidance to 
improve your returns

Over 800 mutual funds and over 1.000 ETF’s 
‘’ The largest investment universe to improve 

your returns
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EPK og PKB utviklingen hos Nordnet
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Pensjonskapitalbevis @Nordnet

New customers Customers PKB AUM PKB
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Egen pensjonskonto @Nordnet

New customers Customers EPK AUM EPK



Hvem er EPK kundene @Nordnet?
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Kvinner Menn

Alderstilpasset profil Fondsvalg

Kvinner; 13,9 %

Menn; 86,1 %

Flest Menn! 14 % på 
EPK vs ~30% i 

kundestokken øvrig

Yngre, mellom 30 
og 40 år

Over halvparten velger 
Alderstilpasset profil-
og yngre kunder og 

kvinner velger 
alderstilpasset profil i 
større grad enn menn. 

I større grad kunder 
med interesse og 

kunnskap

Digitale kunder ute etter 
«den beste plattformen», 

og flere lever hele sitt 
Nordnet-liv via App og 

mobil

Kunder som ønsker en 
høy aksjeandel 

(Nordnet 100 % aksjer 
fram til 55 år)

Kunder som har annen 
sparing hos Nordnet og 

som ønsker å samle. Kunder som ønsker 
verktøy og tjenester for 

bærekraftige 
investeringer

Kunder som ønsker å 
velge bort de etablerte 

til fordel for 
utfordreren

Kunder som ønsker et stort 
utvalg av investerings-
muligheter (fond og 
børsnoterte fond)



Veien videre for EPK hos Nordnet
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1. Fortsette å styrke 
vår posisjon og 

utvikle vårt produkt 
i markedet for 

selvvalgt 
leverandør. 

2. Informere, 
veilede og dele 
kunnskap om 

sparing og pensjon 
til kunder og 
allmenheten. 

3. Jobbe med og 
vokse ut fra de 350 
tusen kundene vi 

allerede har innen 
sparing og 
investering 



(Og arbedeidet med EPK (PKR) har 
blitt lagt merke til)
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Takk for meg. 
Spørsmål? 
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