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FöreningSparbankens namnbyte:  
Swedbanks nya varumärke klart 
 
FöreningsSparbanken har tidigare i år informerat om att banken ska byta 
namn till ”Swedbank”. Nu har det nya utseendet på såväl märke som logotype 
fastställts. Det nya märket knyter an till bankens tidigare varumärken och 
återger den ek som sedan 1820 varit en symbol för banken.  
 
– Kundernas behov har stått i centrum och namnbytet ska ses som en  
signal att vi nu tar ytterligare ett steg mot att erbjuda kunderna den bästa 
servicen. Arbetet med varumärket har varit en process som omfattat företagets 
värderingar och visioner. Samtidigt har vi velat förvalta de värden som alltid  
legat i vårt varumärke, säger Jan Lidén, VD och koncernchef. 
 
– Det legala namnbytet sker den 8 september. Under hösten kommer vi sedan 
att påbörja omprofilering av våra kontor och successivt erbjuda ett antal nya 
tjänster och produkter. Vi kommer också att utöka våra öppettider till en 
början på ett sjuttiotal kontor i Sverige. Allt i syfte att kunna ge den bästa 
servicen på de marknader där vi är verksamma, säger Jan Lidén.   
 
Se Swedbanks nya varumärke här. 
 
  
För ytterligare information: 
Henrik Kolga, informationsdirektör, tfn 0708- 11 13 15 
Jesper Berggren, presschef, tfn 0705-49 37 67 
 
 
 
FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,8 miljoner privatkunder och 441 000 
företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige. I de baltiska 
länderna finns ytterligare drygt 280  kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen 
verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St 
Petersburg och Tokyo. År 2005 uppgick balansomslutningen till 1 200 miljarder kronor och antalet anställda 
var cirka 16 000. Läs mer om FöreningsSparbanken på http://www.fsb.se. 


