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Swedbank investerar när Minna Technologies expanderar i Europa 
 
Swedbank och Fin-Tech-bolaget Minna Technologies blev innovationspartners redan 2017. 
Två år senare har samarbetet både bidragit till ett ökat kundvärde för Swedbanks kunder och 
utvecklats till ett av de mest framgångsrika Fin-Tech-bolagen i Sverige. När Minna 
Technologies nu skalar upp sin verksamhet och expanderar i Europa, går delägaren 
Swedbank in som en av tre nyckelinvesterare.  
 
Swedbanks samarbete med snabbfotade digitala aktörer och innovationspartners fortsätter att 
generera ett ökat kundvärde. Nu väljer banken att investera ytterligare i Minna Technologies.          
 

- Vårt partnerskap med Minna Technologies hjälper till att framtidssäkra vår 
affärsmodell samtidigt som det ökar vårt kundvärde. Deras abonnemangstjänst ”Mina 
tjänster” har till exempel redan hjälpt våra privatkunder att spara 50 miljoner kronor. 
Vi ser en mycket stor potential i vårt partnerskap med Minna Technologies, och är 
mycket glada över att få vara en del av deras fortsatta expansion och utveckling 
framåt, säger Lotta Lovén, Head of Digital Banking på Swedbank.   
 

Minna Technologies stänger sin kapitalrunda på 60 miljoner kronor, där Zenith Group, kortföretaget 
Visa och Swedbank gått in som nyckelinvesterare. Kapitalrundan gör det möjligt för Minna 
Technologies att genomföra sina tillväxtplaner under de kommande åren. Bland annat planerar  
Fin-Tech-bolaget att öka sin europeiska närvaro, och siktar på att bli den ledande Fin-Tech-partnern 
för banker som vill förbättra sin digitala användarupplevelse.  
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