
 

Fakta om Swedbank Robur 
Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder 
ca 100 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totala antalet kunder är ca 3 miljoner i 
Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna och det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 000 miljarder SEK, varav drygt 700 miljarder SEK i 
fonder.  
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43 miljoner anledningar att säga tack  

 
Fondspararna i Humanfond skänker drygt 43 miljoner kronor till 70 välgörenhetsorganisationer. 

Pengarna delas ut i samband med Hjärtedagen som i år äger rum den 12 februari. Sedan starten 

har spararna totalt skänkt drygt 1 miljard kronor till olika ideella organisationer.  

Spararnas bidrag är mycket värdefullt för verksamheten i de ideella organisationerna som är anslutna 

till Humanfond. Bland annat stödjer pengarna arbete för mänskliga rättigheter, barns rättigheter, 

katastrof- och hjälparbete eller insatser för miljön. 

 – Jag vill tacka alla sparare som på detta sätt stöttar de ideella organisationernas viktiga arbete. Valet 

att spara i Humanfond är ett sätt att både spara till sig själv samtidigt som man bidrar till viktiga insatser 

för en mer hållbar samhällsutveckling, säger Tomas Hedberg, Vd för Swedbank Robur Fonder. 

 

Läs mer på www.swedbankrobur.se  om organisationerna och exempel på hur gåvorna används.   

 

För ytterligare information: 

Pär Bäckman, Communications Manager, Swedbank Robur Fonder, tfn: 070 – 655 92 33 

 

 

 
Fakta om Hjärtedagen  

Hjärtedagen är ett initiativ inom ramen för Swedbank och Sparbankernas samhällsengagemang, och den dag då 

spararnas skänkta pengar delas ut till Humanfondens ideella organisationer. Spararna i Humanfond skänker 

årligen 2 procent av fondvärdet till de anslutna ideella organisationerna. 2015 uppgick det gemensamma skänkta 

beloppet till drygt 43 miljoner kronor. Sedan starten har spararna skänkt totalt drygt 1 miljard kronor till 

Humanfondens anslutna organisationer. 
 

Fakta om Humanfonden 

Swedbank Robur Humanfond följer omfattande hållbarhets- och etikkriterier. Det innebär hänsyn till bolags 

hållbarhetsarbete (miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och affärsetik), associeringar till 

kränkningar av normer för mänskliga rättigheter och miljö samt koppling till känsliga produkter (vapen, 

krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi).  

 

http://www.swedbankrobur.se/

