
 

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och 
erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 
miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Swedbank Robur är den tredje största ägaren på Stockholmsbörsen. Det 
förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 500 miljarder SEK, varav ca 800 miljarder SEK i fonder. Swedbank Roburs målsättning är att var den 
främsta aktören när det kommer till både avkastning och hållbarhet. 

 
 

Pressmeddelande 
 
11 maj 2020 

Swedbank Roburs vd Liza Jonson vald till ny ordförande för 
Fondbolagens förening 
 

Idag utsåg Fondbolagens förenings årsstämma Liza Jonson, vd Swedbank Robur, till ny ordförande.  
Föreningen har 47 medlemsbolag som tillsammans förvaltar cirka 90 procent av allt fondsparande i 
Sverige.   
 

- Jag är mycket stolt och glad över att bli vald till ny ordförande. Fondbolagens förening har en viktig 
uppgift i att tillsammans driva fondmarknadens frågor framåt, med fokus på att ta tillvara spararnas 
intressen och skapa förutsättningar för branschen att möjliggöra ett långsiktigt hållbart och sunt 
sparande för alla, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur.  

 
Fondsparande är en mycket vanlig sparform i Sverige och branschens utveckling är därför en angelägen fråga 
för många. Föreningens breda sammansättning av medlemmar av olika inriktning och storlek, ger en bra 
grund för att gemensamt ta sig an olika branschfrågor. 
 

- Styrelsen speglar mångfalden av aktörer på marknaden. Det ger föreningen och kansliet en bra 
möjlighet att driva olika frågor med full kraft. Det finns många viktiga frågor för fondbranschen att ta 
tag i - bland annat ska ett nytt regelverk för hållbara fonder implementeras under det kommande året, 
säger Liza Jonson.  
 

Vid stämman valdes även Magdalena Alveskog, Handelsbanken Fonder, Erik Kjellgren, Catella Fonder, och 
Tomas Nilsson, FCG Fonder, in som nya ledamöter i föreningens styrelse.  
 
Mer information om Fondbolagens förening.  
 
Kontakt:  
Liza Jonson, vd Swedbank Robur, tfn. +46 8 585 973 16  
Carina Sesser Nylund, presskontakt Swedbank, tfn. +46 072 230 52 64 
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