Varberg, 9 april 2020

Pressmeddelande

Vår verksamhet är hållbar och långsiktig, strax över 184 år. Den bygger på Sparbanksidén att vi som bank ska finnas till för ortens invånare, stimulera till sparande och vara en kraft för
lokal utveckling.
Effekten av Corona påverkar många. Det handlar om sjukdomen i sig, men för många blir det också ekonomiska
och sociala effekter. Som Sparbank är det vårt ansvar att finnas där för våra kunder och för Varberg.
-”Det handlar om att vara en trygg och stabil bank som kan se våra kunders behov och hjälpa dem så långt det är
möjligt, säger Bo Liljegren VD för Varbergs Sparbank. Det kan vara genom praktiska frågor som
amorteringslättnader eller hjälpa till med likviditet i ett företag, men också genom att stimulera den lokala handeln
eller bidra till att livet blir enklare för dem som drabbats av rådande samhällskris”.
Varbergs Sparbank har under många år gjort starka finansiella resultat och det är en viktig faktor för att kunna stå
stabil oavsett vad som händer i omvärlden.
-”Vi strävar efter att hela tiden arbeta hållbart och långsiktigt. Att vi har gjort goda resultat under många år innebär
att vi nu har den finansiella kraften, stabiliteten och tryggheten, säger Bo. Vi har möjligheten att se och hjälpa våra
kunder, men också att fortsätta bidra till samhällsnytta”.
Varbergs Sparbank har tagit flera initiativ för Varberg de senaste veckorna. Genom Sparbanksstiftelsen har Röda
Korset i Varberg fått 300 000 kronor i bidrag för att ställa om sin verksamhet för att hjälpa äldre och riskgrupper
samt insatser som ska stimulera försäljningen hos lokala butiker och restauranger genom gåva till bankens
anställda och tävling för kunder.
- ”Alla våra bidrag genom alla tider strävar efter att göra nytta i samhället. Vårt arbete i banken och Stiftelsen
pågår på samma sätt nu som det gör resten av dagarna på året, säger Bo. Vi ser behoven från kunder,
föreningar, företag och gör vårt bästa för att hjälpa till. Sparbanksidén är mer aktuell än någonsin och vi står alltid
beredda att stötta Varberg”.
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