Stockholm, tisdag den 1 mars 2022

Fortsatt stark tillväxt. Antalet initierade
spartransaktioner ökade med drygt 14 % på
månadsbasis och visar på en årstakt på
drygt 200 % på rullande 12 månader
NGM-listade fintechbolaget NOWO som skapar en folkrörelse kring sparande till pensionen
fortsätter se ökade transaktionsvolymer. I februari initierades 708 000 spartransaktioner justerat
efter antalet dagar i februari jämfört med januari. Vilket innebär en ökning om drygt 14 % på
månadsbasis och drygt 200 % på rullande 12 månader.
Historisk antal initierade spartransaktioner sedan påbörjad redovisning
Månad
Juli 2021
Augusti 2021
September 2021
Oktober 2021
November 2021
December 2021
Januari 2022
Februari 2022

Initierade spartransaktioner
325 000
336 000
376 000
451 000
510 000
584 000
620 000
708 000

Procentuell ökning sedan påbörjad redovisning juli 2021: + 117 %
Rutger Selin, VD på NOWO kommenterar:
- Det är glädjande att se hur tillväxten stadigt ökar kring antalet spartransaktioner. Detta följer trenden för
våra andra nyckeltal. Vi kommer nu gå över till att redovisa initierade spartransaktioner på kvartalsbasis
och kommer också se över vilka ytterligare nyckeltal som vi löpande kan dela med oss av för att skapa
bättre förutsättningar för marknaden att följa vår utveckling.

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28, mail rutger@nowo.se
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 rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

