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BAKGRUND
Tidigare fondchef på
Storebrand Asset
Management och vd för
SPP Fonder AB.
Utsågs 2016 till Årets
vd och har i affärspress
rankats som en av de mest
inflytelserika kvinnorna
i svenskt näringsliv flera
år i rad.

VISIONEN ÄR ATT BLI VÄRLDSLEDARE
I LÅNGSIKTIGT VÄRDESKAPANDE
LIZA JONSON, VD PÅ SWEDBANK ROBUR, ÄR EN AV KONFERENSENS KEY NOTE SPEAKERS.
LIZA HAR 20 ÅRS ERFARENHET AV FINANSBRANSCHEN OCH DEN RÖDA TRÅDEN I HENNES KARRIÄR
HAR VARIT HÅLLBARHET.
Nu är det snart dags för Sveriges första nationella konferens om ekonomiska risker kopplat till ett
förändrat klimat. Vi är såklart nyfikna på Lizas arbete och frågade henne hur Swedbank Robur tar
hänsyn till ekonomiska risker i ett förändrat klimat. Liza svarade såhär:

Sedan 2012 sitter hon
i styrelsen för
Fondbolagens förening
och 2018 utsågs hon till
en av två näringslivsdelegater i regeringens
Agenda 2030-delegation.
Liza sitter också
i Stockholm Sustainable
Finance Centres advisory
board.

- Swedbank Robur arbetar med att investera långsiktigt i hållbara bolag som tar de globala utmaningarna på allvar med sunda affärsmodeller, produkter och tjänster – och anser att det långsiktigt hållbara
också är det långsiktigt lönsamma. Att ta hänsyn till ekonomiska risker i ett förändrat klimat är något
som är helt integrerat i vårt arbete. Både på lång sikt, där vår vision är att bli världsledare i hållbart
värdeskapande och i det dagliga arbetet.
LIZAS FÖRELÄSNING

”ATT TA HÄNSYN TILL EKONOMISKA RISKER I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT
ÄR NÅGOT SOM ÄR HELT INTEGRERAT I VÅRT ARBETE. ”

Den 9 oktober klockan
13:40 på Frösö Park
arena.

Varför är det viktigt för Sveriges näringsliv, kommuner och myndigheter att komma på konferensen
Ekonomiska risker i ett förändrat klimat?

Konferensen pågår 9-10
oktober, programmet
är fullt av intresssanta
personer och företag du
inte vill missa!

- För att säkra en hållbar tillväxt och framtid krävs samarbete – både över branschgränser och på nationell och internationell nivå. Därför är det viktigt att vi i flera olika forum samlar Sveriges näringsliv,
myndigheter och kommuner för att gemensamt belysa och diskutera dessa viktiga frågor om vår framtid. Jag ser FN:s globala utvecklingsmål nr 17, om samarbete, som helt avgörande om vi tillsammans
ska lyckas driva en positiv och hållbar utveckling.
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Läs mer och anmäl dig
på hemsidan idag.

