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MARIE KOMMENTERAR 

Stark återhämtning under inledningen av 2019 
Efter ett år med kraftiga svängningar slutade totalavkastningen för 2018 på blygsamma 
0,6%. Premieinflödet ökade med drygt 13% och uppgick till 382 mkr, vilket förklaras 
dels av nyanställningar och dels av ökade avsättningar från tidbanker och bonus. 
Balansomslutningen uppgick till ca 8,5 miljarder vid utgången av året. 
Under inledningen av 2019 vände aktiemarknaden kraftig uppåt och avkastningen för 
de två första månaderna slutade på 5,7%. Nyckeltalen som hade försvagats under det 
sista kvartalet 2018 förbättrades och i början av februari uppgick solvens till 128% och 
konsolideringen på 113%. 
Under 2018 uppgick den genomsnittliga återbäringsräntan för Volvo Företagspension till 
5,2% och för PLUSpension till 6,7%. Med hänsyn tagen till avkastningen under 
föregående år gjordes dock en justering av återbäringsräntorna per 1 mars 2019 till 4% 
för Volvo Företagspension och 5% för PLUSpension. 
Inom kapitalförvaltningen fortsätter arbetet med att skapa en robust och väldiversifierad 
tillgångsportfölj som kan ge långsiktigt god avkastning. Under första halvåret kommer 
portföljen kompletteras med globala räntor och andelen i reala tillgångar att ökas. 

 

Marie Hagstedt 
VD, VFF Pension 
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Hållbara investeringar 
 

 

Arbetet med hållbara investeringar är viktigt och under 2018 har strategin för hållbara 
placeringarna förtydligats. 
VFF Pension ska investera i bolag som tar miljöhänsyn, socialt ansvar och följer 
internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. 
Detta innebär bl a att VFF Pension undviker att investera i bolag som är involverade i 
kontroversiella vapen samt undviker också investeringar i produktion av tobak och 
pornografi då detta inte ligger i linje med VFF Pensions värderingar. 
Sedan ett år tillbaka screenas hela föreningens  portfölj två gånger per år och resultatet 
visar att  ca 99,5% av innehaven uppfyller VFF Pensions krav. I de fall där det finns 
innehav som avviker från normen förs en dialog med förvaltaren med ambitionen att 
kunna påverka bolagen till en förändring. 

 

  
CONNY TIPSAR 

Värdebesked för 2018 
Nu finns dina värdebesked tillgängliga på din personliga sida. Du hittar dem under 
rubriken ”Mina Dokument” och du loggar in med BankID. På din personliga sida kan du 
även se  dina försäkringar, alla premieinbetalningar samt räkna på din framtida pension. 
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på tel 031-66 12 10 eller e-post 
vff@volvo.com. 

 



 

Conny Granbom 
Försäkringschef 

 
 

VFF Pension förvaltar Volvo Företagspension och PLUSpension med ett sammanlagt kapital 
på drygt 8,5 miljarder kronor. Totalt är vi ca 92 000 medlemmar. Tel: 031-66 12 10, mån-tors 9-
11 samt 13-16, fre 9-11 samt 13-15  | E-post: vff@volvo.com | www.vffpension.se 

 

 

  
ENGLISH VERSION 

 

MARCH 2019 
 

MARIE COMMENTS 

Strong recovery at the start of 2019 
After a year of major fluctuations the total return for 2018 was a modest 0.6%. The 
inflow of premiums increased by just over 13% and totalled SEK 382 million, explained 
partly by the recruitment of new employees and partly by time bank conversions and 
bonuses. The balance sheet totalled about 8.5 billion kronor at the end of the year. 
At the start of 2019 the stock market experienced a significant upswing and the return 
for the first two months amounted to 5,7%. The key figures which had declined during 
the last quarter of 2018 improved and in early February solvency was 128% with 113% 
consolidation. 
In 2018 the average bonus interest for Volvo Företagspension was 5.2%, with the 
corresponding figure for PLUSpension being 6.7%. Taking into account the return 
during the previous year the bonus interests were adjusted on March 1, 2019 to 4% for 
Volvo Företagspension and 5% for PLUSpension. 
In the area of capital management work continues on creating a robust and diversified 
asset portfolio that can deliver a healthy long-term return. During the first half of the 
year the portfolio will be supplemented with international debt securities and the 
proportion of real assets will increase. 
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Managing Director 

 

  

 

Sustainable investments 
Work on sustainable investments is important and in 2018 the strategy for sustainable 
investments was further clarified. 
VFF Pension aims to invest in companies that show due environmental consideration, 
take social responsibility and follow international norms for human rights, working 
conditions, environmental care and anti-corruption measures. This means, for instance, 
that VFF Pension will avoid investing in companies that are involved in controversial 
weapons or in the production of tobacco and pornography, since these areas are not in 
line with the values of VFF Pension. 
As of the past year our entire portfolio is screened twice yearly and the results reveal 
that about 99.5% of the portfolio meets VFF Pension’s requirements. In cases where we 
have stocks that deviate from the norm, we engage in dialogue with the asset manager 
with the aim of persuading the company to make a change. 

 

 

A TIP FROM CONNY 
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Value statements for 2018 
Your value statements are now available on your personal homepage. You will find 
them under “My Documents” and you can log in with your Bank-ID. On your personal 
homepage you can also review your insurances, see all your premium payments and 
calculate your future pension. If you have any questions please call us on +46(0) 31-66 
12 10 or send us an e-mail to vff@volvo.com. 

 

Conny Granbom 
Insurance Manager 

 
 

VFF Pension manages Volvo Företagspension och PLUSpension with a total capital of just 
over 8,5 billion SEK. We have a total of just over 92,000 members. Tel: 031-66 12 10, Mon-
Thurs 9-11 and 13-16, Fri 9-11 and 13-15  |  E-mail: vff@volvo.com | www.vffpension.se 
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