
 

 
Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på 
hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har 
drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska 
länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018  uppgick balansomslutningen till 2 246 
miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se 

 

Pressmeddelande 
 
1 april 2019 
 

Ekobrottsmyndigheten går inte vidare med Bill Browders anklagelser mot 
Swedbank  
 
Ekobrottsmyndigheten går inte vidare med anklagelserna mot Swedbank från Bill Browder 
angående penninghäleri under tiden 2006 – 2012.  
 
Swedbank noterar att Ekobrottsmyndigheten idag har beslutat att inte gå vidare med Bill Browders 
anklagelser om penninghäleri i Swedbank. Enligt Ekobrottsmyndighetens beslut har man inte funnit 
anledning att anta att ett brott som hör till allmänt åtal har förövats.  
 
Myndigheten skriver i sitt beslut att:  

 De överföringar som skett till svenska bankkonton i Swedbank är begränsade och har 
omfattat en mindre del av det totala anmälda beloppet.  

 De anmälda överföringarna till svenska bankkonton i Swedbank har skett under åren 2006-
2012 och skall därför bedömas utifrån den då gällande straffbestämmelsen om 
penninghäleri, och inte den nuvarande, skarpare lagstiftningen om penningtvätt från 2014. 

 Detta innebär att samtliga överföringar till svenska konton i Swedbank bedöms ha skett så 
lång tid tillbaka att anmälda gärningar nu är preskriberade. 

 
- Vi har blivit informerade om Ekobrottsmyndighetens beslut och ser att det bidrar till att ge 

svar på några av de frågor som i nuläget har uppkommit kring bankens verksamhet, säger 
Hans Strandberg, advokat på Nordia. 
 

Swedbank har anlitat advokatfirman Nordia för att biträda banken. Swedbank fortsätter att 
samarbeta med myndigheterna i de utredningar som pågår. 

 
Länk till Ekobrottsmyndighetens pressmeddelande. 

 
 
För mer information: 
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