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Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 12. maj 2016 

Nordea i nyt samarbejde med fintech-startups  

Fintech-startup-virksomheder får til efteråret en ny mulighed for at accelerere deres ideer. Det 
første Nordea Accelerator-program blev gennemført med succes i vinteren 2015-2016, hvor 12 
udvalgte startups fik udviklet deres ideer i samarbejde med Nordea. Det nye program løber 
over 12 uger med start i september 2016 og er nu åbent for ansøgninger.  

 
Nu får flere fintech-startups en ny mulighed for at accelerere deres forretningsudvikling. Nordeas program er nu 
åbent for ansøgninger fra fintech-startups fra hele verden. Det første program blev afholdt i Helsinki, og denne 
gang kan startup-virksomhederne også vælge at arbejde i Nordea-lokaler i Stockholm.  
 
- Ideen er at udforske nye forretnings- og partnerskabsmuligheder og i sidste ende tilbyde Nordeas kunder 
bedre digitale løsninger. En af de udfordringer, Nordea har stillet startup-virksomhederne, er at finde på gode 
ideer inden for nye teknologier som kognitiv it, kunstig intelligens og brug af blockchain-teknologi. Men Nordea 
interesserer sig også for flere andre områder, hvilket åbner gode muligheder for at tiltrække mange forskellige 
startups til programmet og skabe synergi og diversitet, siger Jan Sirich, leder af Experimentation & Learning i 
Digital Banking. 
 
Udvælgelsesuge i Oslo 

 
De 50 mest lovende blandt ansøgerne til programmet bliver inviteret til en trænings- og udvælgelsesuge, der 
finder sted i Oslo i august. De bedste 20-30 startups af deltagerne får herefter mulighed for at arbejde tæt 
sammen med Nordea i efteråret. 
 
- Nordea Accelerator er det største program af sin slags i Norden. Vi tilbyder startup-virksomhederne en unik 
mulighed for at arbejde tæt sammen med eksterne iværksættere, internationale tech-specialister, Nordea-
eksperter og beslutningstagere. Jeg håber, at de startups, der deltager i Nordea Accelerator, oplever 
programmet som en fantastisk mulighed for at udvikle både dem selv og deres netværk, siger Jan Sirich. 
 
Nestholma Venture Accelerator er Nordeas samarbejdspartner både i det første program og det nye, som nu er 
åbent for ansøgninger.  
 
Første accelerator-program en succes 

 
Nordea gennemførte sit første accelerator-program i vinteren 2015-2016. Efter afslutningen af det første 
program er alle 12 startups fortsat i gang, og de fleste klarer sig godt. 
 
- Startup-virksomhederne modtog over 600.000 euro i ny finansiering, og for to af dem (Jenny og Feelingstream) 
er Nordea i gang med at forberede pilotprojekter, hvor der ses nærmere på muligheden for langsigtet 
partnerskab. Nordea arbejder også med et par af de andre startups fra første program med henblik på et muligt 
samarbejde, siger Jan Sirich. 
 
 
Fakta: 

 Fintech-startups kan ansøge online 12. maj-7. august 

 3-måneders intensivt program 

 Programmet bliver holdt i Helsinki og Stockholm 

 Besøg http://nordeaaccelerator.com/ 

 Følg os på twitter @NordeaStartup  
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