
Stockholm, tisdag den 1 juni 2021

NOWO växer vidare –
50 procents tillväxttakt på årsbasis
Fintechbolaget NOWO som har som mål att få fler att spara till pensionen har fått fart
på sin tillväxt, bara sedan lansering av det nya marknadsföringskonceptet ”En dag vill
du sluta jobba” i mitten av april har 17 000 personer laddat ner NOWO appen.
Samtidigt har bolaget passerat den första av många milstolpar - 50 000
fondmedlemmar.

Tillväxten har överträffat bolagets förväntan och visar redan i ett tidigt skede en tillväxt
på fondmedlemmar om 50 % på årsbasis. Detta ger företaget bekräftelse på att den
planerade uppskalningen av marknadsföringen under sommaren och hösten kommer
att bära frukt.

Rutger Selin VD på NOWO kommenterar:

● Vi vill initiera en folkrörelse där många fler ser om sin pension. Det ställer stora krav på
att vi gör pension intressant, enkelt, tillgängligt och med en positiv känsla. Det faktum att
vi nu både växer något snabbare och till en lägre kostnad än prognostiserat, är en stark
indikation på att NOWO har en viktig roll att spela i människors framtida ekonomi. Det
kvitto vi behöver för att nu ytterligare skala upp. Folkrörelsen har startat, säger Rutger.

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
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