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Swedbank får utmärkelser för fonder och för nyskapande 
kommunikation 

  
Swedbank Robur-fonderna Ny Teknik och Realinvest har utsetts till bästa fonder inom 
sina respektive kategorier av Ratingföretaget Lipper. Swedbank har också vunnit 
Stora kommunikatörspriset för bästa kommunikation inom kategorin näringsliv, för 
flera smarta kommunikationsaktiviteter i traditionella och sociala medier under 2017. 
 
Lipper delar varje år ut priser till de bästa fonderna i över 20 länder runt om i världen, och 
uppmärksammar de fonder som visat genomgående stark riskjusterad avkastning i förhållande till 
likartade fonder under en tre, fem och tio-årsperiod. 

Kvitto på hög kvalitet i investeringsprocessen 
Fonden Ny Teknik får utmärkelsen bästa fond inom kategorin Equity Nordic över tre, fem och tio år. 
Fonden Realinvest får utmärkelsen bästa fond i kategorin Equity Sector Real Estate Global över tre, 
fem och tio år. 

-Vi är enormt glada och stolta över utmärkelsen, särskilt som den sträcker sig över en längre 
tidsperiod i linje med vår investeringshorisont. Det är ett kvitto på att investeringsprocessen håller 
god kvalité, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur.  

 
 
Swedbank vinner Stora kommunikatörspriset i kategorin näringsliv 
Swedbank har också vunnit Stora kommunikatörspriset för bästa kommunikation inom kategorin 
näringsliv för flera smarta kommunikationsaktiviteter i traditionella och sociala medier under 2017. 
Priset delas ut av Sveriges Kommunikatörer. 
 
-Vi på Swedbank drivs av ett starkt samhällsengagemang. I höstas korade vi exempelvis tio vinnare 
i vår entreprenörstävling Rivstart. Det är fantastiskt roligt att vi når ut med våra budskap till många 
människor. Det ökar möjligheterna att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners göra 
skillnad och påverka utvecklingen mot ett bättre samhälle, säger Birgitte Bonnesen, vd Swedbank. 
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