
 

 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond 
Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och 
produkter. Swedbank har ca 8 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 305 kontor i Sverige och cirka 180 kontor i de 
baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2013 uppgick balansomslutningen till 1 820 miljarder 
kronor. Läs mer på www.swedbank.se 
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Annika Hellström ny chef för Swedbanks mellersta region 

Annika Hellström har utsetts till ny chef för Swedbanks mellersta region. Hon är idag Group 
Business Controller på Swedbank och anställdes i banken 1991. Hon har en lång och 
gedigen erfarenhet av en rad olika verksamheter i banken, bland annat som ansvarig för 
bankens samtliga kontor i Uppland. Annika Hellström tillträder omgående och kommer att 
ingå i Swedbanks koncernledning. 
  
– Jag är mycket glad över att Annika vill ta sig an den här uppgiften. Med hennes personliga 
egenskaper och långa erfarenhet är jag övertygad om att vi kommer fortsätta stärka bankens 
position i regionen, säger Michael Wolf, vd i Swedbank.   
 
– Att jag fått förtroende att bygga vidare på det arbete som redan görs i regionen känns både 
stimulerande och utmanande. Jag hoppas att jag med min naturliga förankring i regionen kan bidra 
till att vidareutveckla vår verksamhet. Jag är väldigt entusiastisk inför uppgiften, säger Annika 
Hellström.    
 
Annika Hellström tillträder sin nya tjänst omgående. Hon efterträder Johan Smedman som vid 
årsskiftet utsågs till ny chef för Sparbanksaffären i Swedbank.    
 
Swedbank i Sverige är organiserad i sex regioner. Den mellersta regionen omfattar Västmanlands, 
Gävleborgs, Uppsala och Dalarnas län. 
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