Stockholm, onsdag den 9 juni 2021

Magdalena Kowalczyk blir ny NOWOambassadör och köper in sig i bolaget
Som en del av fintechbolagets NOWOs fortsatta expansion så ansluter nu Magdalena
Kowalczyk, känd som programledare för TV3s program Lyxfällan som Ambassadör och
delägare i fintechbolaget NOWO. Ambassadörsskapet innebär ett aktivt och långsiktigt
engagemang där Magdalena ska hjälpa NOWO nå ut med budskapet om att det är viktigt att ta
ansvar för sin egen framtid för att säkerställa en dräglig pension.
Magdalena Kowalczyk kommenterar:
●

Min vardag går ut på att på olika sätt förmedla vikten av och faktiskt hjälpa folk att ta ansvar för
sin ekonomi och sin framtid. Bland det bästa man kan göra för sin självkänsla och ryggrad är att
skapa sig ett minskat ekonomiskt beroende av andra, vare sig det gäller staten eller andra
människor. I mitt uppdrag med Lyxfällan har jag ofta sett ränta-på-ränta-effekten när den jobbar
emot människor. Genom sina olika mikrosparlösningar levererar NOWO sätt att få ränta-på-räntaeffekten att istället jobba för användaren, vilket ju är ett utmärkt sätt att ta ansvar för sin egen
framtid utan att det påverkar ens vardag. Målsättningen med mitt Ambassadörsskap är att väldigt
många fler ska få ökat ekonomiskt självförtroende och förstå att det är inte så svårt, egentligen,
att ta ägarskap av sin ekonomi - här och nu, men även i framtiden.

Magdalena Kowalczyk ambassadörsskap innebär att hon blir NOWOs röst i samtalet om pensionen och
vikten att äga sin egen framtid.
Rutger Selin VD på NOWO kommenterar:
●

I Magdalena så får vi en extremt kunnig person som med trovärdighet och emfas kan hjälpa oss
att förklara vikten av att ta eget ansvar för sin framtid. Magdalena kommer att bidra med både
värme och humor i vår kommunikation men framför allt kan hon på ett väldigt enkelt och tydligt
sätt hjälpa oss att förmedla att det inte är speciellt svårt att få en bättre ekonomi. Det finns inga
hemligheter, det gäller bara att börja och NOWO är kanske det enskilt enklaste sättet komma
igång för att bygga sin ekonomiska trygghet utan att man behöver kompromissa så mycket med
hur man lever idag.

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28.
Om Nowonomics AB (publ)
NOWO (Nowonomics AB (publ) föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin
levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid
medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.
NOWO har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och
lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar
att få en bättre ekonomisk situation.
Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på ca@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

