Stockholm, måndag den 3 oktober 2022

Nowo rapporterar ökning av antalet
initierade spartransaktioner med 240 % i
Q3 2022 mot Q3 2021
Det svenska fintechbolaget Nowonomics AB (Nowo) som erbjuder privat sparande till
pensionen visar en stor ökning av antalet spartransaktioner jämfört med motsvarande kvartal
2021. Totalt initierades 240 % fler transaktioner, 2,46 miljoner, i Q3 2022 jämfört med Q3 2021,
1,04 miljoner. Antalet förvaltade fondandelar i Nowo Global Fund har under perioden ökat med
41 %. Inom Nowo koncernen, via dotterbolaget QQM Fund Management AB förvaltas nu drygt
750 Msek i Nowo Global Fund samt Equity Hedge Fund.
-

Den stora ökningen av kundernas sparaktivitet är så klart ett kvitto på vårt hårda arbete.
Det är härligt att se att allt arbete som teamet lägger ner nu bär frukt. Vi har hittat vår
nisch i både produkt och marknadsföring och i oktober så kommer vi med en ny
marknadsföringskampanj som på ett väldigt tydligt sätt illustrerar det långsiktiga
sparandet om att alla kan nå sitt mål, oavsett förutsättningar, om man bara tar det steg
för steg. Vi har i perioden lanserat en ny premiumtjänst för de som vill ha en extra bra
Nowo upplevelse. Försäljningen av denna går enligt plan och vi ser fram emot att
utveckla denna del av verksamheten ytterligare under Q4 med fler betaltjänster som vi
vet att våra medlemmar är intresserade av. Säger Rutger Selin, VD på Nowo.

Under Q3 2022 så har Nowo förstärkt teamet med en säljchef och två säljare samt en
analytiker. Under Q4 så kommer Nowo att lansera fler betaltjänster och Bolaget lanserar en ny
reklamkampanj med fokus på det långsiktiga sparande i vardagen. Under Q4 kommer Bolaget
ytterligare att stärka upp säljsidan för att öka takten på försäljning av de lanserade
betaltjänsterna.

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 rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

