
 

 
Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och 
erbjuder ca 100 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totala antalet kunder är ca 3 
miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna och det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 100 miljarder SEK, varav drygt 780 
miljarder SEK i fonder. 
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Jens Grebäck ny försäljningschef på Swedbank Robur 
 

Jens Grebäck har utsetts till ny försäljningschef på Swedbank Robur. Han kommer 
att ha en nyckelroll när Swedbank Robur tar nästa steg mot att bli Sveriges ledande 
fondbolag både sett till hållbarhet och resultat.   

Jens Grebäck har lång erfarenhet av försäljning och affärsutveckling i finansbranschen och kommer 
närmast från Storebrand Asset Management där han idag är Head of Distribution and Institutional 
Clients.  

- Med sin breda erfarenhet av att leda och utveckla i en bransch under stort 
förändringstryck blir Jens en mycket viktig spelare när vi nu rustar Swedbank Robur för 
framtiden och skapar en mer offensiv organisation. Jens har dessutom en positiv energi och 
ett förhållningssätt som stämmer väl med Swedbank Roburs värdegrund. Det är 
egenskaper som behövs i arbetet med att få Sveriges nöjdaste kunder, säger Liza Jonson, 
vd, Swedbank Robur. 
 
Swedbank Robur förvaltar över 1100 miljarder kronor och är Sveriges största fondbolag, 
den största fondförvaltaren i norden och den tredje största ägaren på Stockholmsbörsen.  I 
år firar bolaget 50-årsjubileum. 
- Jag ser verkligen fram emot att börja arbeta på Swedbank Robur. Det är tydligt att det 
finns såväl hög kompetens som kapacitet och förändringsvilja i bolaget. Det tillsammans 
med höga ambitioner och en tydlig strategi gör att utvecklingspotentialen är stor, det ska bli 
roligt att få bidra i arbetet framåt tillsammans med mina nya kollegor, säger Jens Grebäck, 
tillträdande försäljningschef på Swedbank Robur. 
 
Jens Grebäck tillträder som försäljningschef på Swedbank Robur den 28 september 2017, 
och tar då också plats i ledningsgruppen. 
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