Stockholm, onsdag den 22 september 2021

NOWO fortsätter att koppla upp banker
mot sitt senaste sparsätt. Marknaden för
Bolaget växer när Länsförsäkring Bank
välkomnas
NGM-listade fintechbolaget NOWO meddelade i augusti lanseringen av en ny spartjänst, Autospar, som
låter användare koppla sitt vanliga bankkort till NOWO-appen och fondspara till pensionen varje gång kortet
används.
Sedan tidigare kan kunder i Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken och Sparbankernas
kunder nyttja tjänsten. NOWO fortsätter att koppla upp nya banker och nu har turen kommit till
Länsförsäkringars Bank. Med start idag kan alla kunder i Länsförsäkringars Bank ansluta sitt vanliga
bankkort till NOWOs sparapp och spara automatiskt till pensionen varje gång de använder sitt kort.
Autospar via NOWO innebär ett mikrosparande i vardagen genom att en valfri procentsats läggs på varje
köp. Summan av procentsatsen investeras inför framtiden i NOWO Fund. På detta sätt får användaren ett
helt individanpassat sparande som innebär en balans mellan nutida och framtida konsumtion.
Rutger Selin VD på NOWO kommenterar:
Målet är att man skall kunna leva på samma sätt när man pensionerar sig, som man gör när man är
yrkesaktiv. Att man ska kunna få en balans på det ekonomiska livet idag och i framtiden. Nu välkomnar vi
Länsförsäkringar Banks kunder och kommer allt närmare att ha en tjänst för alla oavsett inkomst och bank
att kunna spara till sin egen framtid och pension varje gång man handlar.
De sparade pengarna samlas i NOWO Fund vilken förvaltas av Tellus Fonder AB och är exklusiv för NOWOs
medlemmar. NOWO Fund har avkastat 27,9% under 2019, 17,6% under 2020 och cirka 19 % under 2021.
Fonden har belönats av Morningstar med både 5 stjärnor och 5 glober för hållbarhet och har 0,0 procent i
fast förvaltningsavgift. NOWO Fund har en prestationsbaserad förvaltningsavgift om 20 % på
överavkastningen mot valda jämförelseindex.

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.
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