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Avanza avser ingå samarbetsavtal med Stabelo 

Avanza planerar inom kort att ingå samarbetsavtal med Stabelo 2 AB med syfte att 

distribuera bolån till en bredare kundgrupp.  

Avanza har under en tid fört diskussioner med Stabelo 2 AB om ett samarbete kring bolån. Syftet med 

samarbetet är att distribuera bolån till en bredare kundgrupp, utan påverkan på Avanzas balansräkning. 

Avanzas ägande i moderbolaget Stabelo AB uppgår till strax under 20 procent.  

 

”Vi har som ambition att ständigt utmana finansmarknaden till spararnas och våra kunders fördel, 

genom att verka för ett billigare, bättre och enklare erbjudande. Vi är fortfarande i inledningsfasen av 

samarbetet med Stabelo och kan ännu inte säga när vi kan ha ett färdigt erbjudande”, säger Johan 

Prom, VD Avanza. 

 

”När Avanza grundades för 18 år sedan var visionen att demokratisera sparandet och aktiehandeln. Nu 

vill vi fortsätta inom andra områden där kunder har möjlighet att spara hundralappar – ja till och med 

tusenlappar”, fortsätter Johan Prom. 

 

 

Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 15 mars 2017 kl. 11:00 (CET)." 

 

 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
 
Johan Prom, VD, 070-689 23 46,  
johan.prom@avanza.se 
 
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53 
sofia.svavar@avanza.se  

 

 

 

 

 

Avanza är en internetbank som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är 

noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig 

själv än hos andra banker eller försäkringsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i 

aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har cirka 600 000 kunder med 

närmare 250 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 3 procent av den svenska 

sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner och näst störst sett till omsättning på 

Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste sju åren vunnit SKI:s (Svenskt 

Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: 

https://www.avanza.se/ir 
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