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Humanfondens sparare bidrar i år med 42 miljoner kronor till 
välgörenhet  
 
2000 nya månadsfaddrar under ett helt år. Mat till 125 000 barn på flykt i fem dagar, 50 000 
skolväskor med pennor och böcker, antibiotika till 400 000 barn med lunginflammation och 

filtar till 100 000 barn. Det är bara några exempel på vad de 42 miljoner kronor som 
spararna i Swedbank Robur Humanfond skänkt har räckt till under året som gick.  

Swedbank Robur Humanfond startade 1992, och har via spararna bidragit med över 1 miljard kronor till 
ideellt arbete världen över. De kunder som sparar i fonden investerar inte bara i sin egen framtid, utan 
bidrar även till en mer hållbar samhällsutveckling.  

-Vi vill skicka ett varmt tack till alla de som har valt att spara i Swedbank Roburs Humanfond, 
tillsammans gör vi skillnad. Pengarna som förmedlas från spararna via fonden går till allt från akut hjälp 
vid katastrofer, sjukdomsbekämpning, forskning och insatser för en bättre miljö. Det är ett bra bevis på 
hur dina sparpengar kan bidra till en bättre framtid både för dig själv och andra, säger Liza Jonson, vd på 
Swedbank Robur.  

Swedbank Roburs Humanfond är en bred aktiefond som placerar i svenska företag inom olika 
branscher. Fonden är en ideell fond utan förvaltningsavgift och två procent av spararnas 
fondförmögenhet går årligen till de ideella organisationer som kunden väljer att stödja.  
 

För ytterligare information:  
Liza Jonson, vd Swedbank Robur, tfn: +46 70 889 22 89 
Carina Sesser Nylund, presskontakt Swedbank, tfn: +46 72 230 52 64 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


