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DEGIRO: Rekord i antal transaktioner och intäkter 

för tredje kvartalet 2019  

 

▪ DEGIRO sätter nytt rekord efter att ha genomfört 4,9 miljoner transaktioner 

▪ Totalt antal konton ökade till 447.491 efter att 29.810 nya konton öppnades 

▪ Intäkter upp 14,8% 

▪ Ny modell för handelsprenumeration och ny handelsplattform  
 

 
g 

Q3 2019 
  Skillnad jämfört med Q3 

2018 

Intäkter € 15.249.701 + 14,8% 

Nya konton 29.810 + 7,26% 

Retailtransaktioner 4.981.956 + 22,0% 

 
Tredje kvartalet 2019 

Under tredje kvartalet av 2019, genomförde onlinemäklaren DEGIRO 4,9 miljoner 

retailtransaktioner – en ökning på 22% jämfört med samma period 2018. Detta är ett nytt 

rekord för den nederländska mäklaren. Det totala antalet transaktioner under de första 

nio månaderna uppnådde 14,1 miljoner. 

 

DEGIRO såg en starkt tillströmning av kunder i år. Under tredje kvartalet öppnades 29 

810 nya konton. Det totala antalet konton växte till 447 491. 

 

Intäkterna under 2019 ökade till €44,2 miljoner - 9,4% mer än samma period 2018. 

DEGIRO avslutade de tre första kvartalen 2019 med en nettovinst. 

 

 

Ny modell för handelsprenumeration 

DEGIRO kommer snart att tillhandahålla en prenumerationsbaserad modell för 

investeringar i US-aktier. Företag som Spotify, Netflix och Amazon erbjuder obegränsad 

musik eller filmer för ett fast belopp per månad. Från och med mars 2020 kommer 

DEGIRO att erbjuda denna modell för investeringar. Prenumerationen gäller initialt 

endast för investeringar i US-aktier. För endast €2,50 kommer abonnenter ha 

möjligheten att investera i US-aktier utan transaktionskostnader. 
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Bättre plattform  

Under fjärde kvartalet kommer DEGIRO att släppa en ny version av sin handelsplattform 

till alla kunder. I den nya plattform tillämpar DEGIRO den senaste utvecklingen inom UX 

/ UI. Detta gör plattformen ännu enklare att använda och alla funktioner är tillgängliga på 

samtliga tre enheter. Detta kommer också göra det möjligt för DEGIRO att lägga till nya 

funktioner mer effektivt i framtiden. DEGIRO strävar kontinuerligt efter att förbättra 

handelsupplevelsen för sina kunder.

 
 

Om DEGIRO 

DEGIRO är en pan-europeisk mäklare som erbjuder sin tjänst till investerare i 18 länder 

och behandlar mer än 50 miljarder euro i transaktionsvärde per år på börser världen 

över. DEGIRO är under tillsyn av av AFM (Nederländska finansinspektionen) och av den 

Nederländska Centralbanken (De Nederlansche Bank). Vår mission är att leverera 

mervärde genom att utveckla prisvärda finansiella tjänster för investerare världen över. 

Kombinationen av teknologi och finansiell kunskap skapar möjligheten att erbjuda 

högkvalitativa och kostnadseffektiva finansiella tjänster till alla. Se vår hemsida: 

www.degiro.se 

 

Investeringar medför risker. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar 

att du bara investerar i finansiella produkter som matchar din kunskap och erfarenhet. 
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