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MARIE KOMMENTERAR 

Turbulent inledning på 2020 
Samtidigt som arbetet pågick med att summera 2019, som var ett av våra bästa år 
hittills med en avkastning på 14,5% och stärkta nyckeltal, tvingades vi konstatera att det 
virus som drabbade Kina runt årsskiftet nu slagit till mot Europa och övriga  världen 
med full kraft. Utvecklingen innebar kraftiga fall på världens aktie- och kreditmarknader, 
vilket också fick en stor påverkan på VFF Pension och vid utgången av april uppgick 
avkastningen till -4%. Som en följd av den negativa avkastningen sänktes 
återbäringsräntorna till 2% för Volvo Företagspension och 3% för PLUSpension, SAF-
LO och Alternativ ITP-T10. 
Det som trots allt kan kännas tryggt för dig som försäkringstagare är att din pension hos 
VFF Pension är en traditionell pension, vilket innebär att inbetalda premier och den 
garanterade räntan inte påverkas.Traditionell förvaltning har ett solvenskapital som 
alltid ska täcka de åtaganden som finns mot försäkringstagarna. 
Läs gärna mer om VFF Pension verksamhet i Årsredovisningen för 2019 som finns 
publicerad på hemsidan. Där finns beskrivet hur vi arbetar inom olika områden som t 
ex  hållbarhet och kapitalförvaltning. 

 

Marie Hagstedt 
VD, VFF Pension 
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Inbetalning till Volvo Företagspension 
 

 

Nu har ordinarie premie betalats in till Volvo Företagspension för alla anställda. 
För anställda inom AB Volvokoncernen och de flesta övriga bolag har det nu betalats in 
en premie för tiden man har arbetat under år 2019. 
För anställda på Volvo Cars så betalas det inte längre en årlig premie utan det betalas 
in premie månadsvis till Volvo Företagspension. 
Logga in via www.vffpension.se med BankID för att se din inbetalda premie. Som 
inloggad hittar du även brev som årliga värdebesked, kontrolluppgifter mm. Du som har 
pengar på väg till din försäkring kan även hitta information om detta. 
Är du nyanställd och har  fått din första inbetalning till Volvo Företagspension? Då hittar 
du som inloggad även ett bekräftelsebrev med försäkringsvillkor under menyn Mina 
dokument. 

 

 

http://www.vffpension.se/


 

Hållbara investeringar 
Arbetet med hållbara investeringar är viktigt och VFF Pension har en tydlig strategi för 
hållbara placeringar. Strategin är att 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. 
Två gånger per år görs en genomlysning av hela föreningens portfölj och senaste 
resultatet visar att 99,61% 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 

Tryggt och säkert med traditionell försäkring! 
I tider då börsen svänger kraftigt så är det många som är oroliga för hur detta påverkar 
deras pension. Den pension som finns hos VFF Pension förvaltas med traditionell 
förvaltning, det innebär att du får en garanterad ränta på dina insatta pengar och skulle 
det bli ett överskott delas detta ut som återbäring till din försäkring.  
Din traditionella försäkring hos VFF Pension är ett tryggt och säkert sparande vilket kan 
vara skönt i tider med stor börsoro. 



Oavsett vad som händer på börsen så växer dina insatta pengar, före skatter och 
avgifter, med den garanterade räntan som för närvarande är 0,7 %. 

 

 

Conny Granbom 
Försäkringschef 

VFF Pension förvaltar Volvo Företagspension och PLUSpension med ett sammanlagt kapital 
på drygt 9 miljarder kronor. Totalt är vi ca 96 000 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 
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Turbulent start to 2020 
While work was under way on summarising 2019, one of our best years ever with a 
return of 14.5% and strong key figures, we were faced with the fact that the virus that 
had hit China at the end of last year had now made its way to Europe and the rest of the 
world and was making a huge impact. This development brought with it major slumps in 
global share and credit markets, which in turn also impacted VFF Pension, so much so 
that at the end of April the return was -4%. As a result of this negative return, the bonus 
rate was lowered to 2% for Volvo Företagspension and 3% for PLUSpension, SAF-LO 
and Alternativ ITP-T10. 
As an insurance policyholder, it should nevertheless give you confidence to note that 
your policy with VFF Pension is in the form of a traditional pension, which means that 
your paid-in premiums and your guaranteed interest rate are not affected. Traditional 
asset management has a solvency capital that always covers our commitments to our 
policyholders. 
You can read more about VFF Pension’s operations in the 2019 Annual Report, which 
is published on our website. It also describes how we work in various spheres such as 
sustainability and capital management. 
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Marie Hagstedt 
Managing Director 

 

 

Payments to Volvo Företagspension 
The regular premium for all employees has now been paid in to Volvo Företagspension. 
For employees of Volvo Group and most other companies, a premium has now been 
paid for the period each employee worked in 2019. 
For employees of Volvo Cars, no annual premium is paid any longer, instead the 
premium is paid monthly into Volvo Företagspension. 
Log in via www.vffpension.se using BankID to check your paid-in premium. After 
logging in you can also find other information such as your Annual Statement, Income 
Statements and so on. If money is on its way into your insurance account, you will also 
find this information here. 
Are you a new employee and have just received your first payment to Volvo 
Företagspension? If so, once you are logged in you will find written confirmation that 
details your insurance terms and conditions in the “My documents” menu. 
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Sustainable investments 
Work on sustainable investments is vital, and VFF Pension has a clear strategy for 
sustainable investments. The strategy is to invest in companies that show 
environmental concern, take social responsibility and strictly follow international norms 
for human rights, working conditions, environmental care and anti-corruption measures. 
This means, among other things, that VFF Pension avoids investing in companies 
involved in controversial weapons, and also avoids investments in the production of 
tobacco and pornography, since these do not conform to VFF Pension’s values. 
Our entire portfolio is reviewed twice a year and the most recent result showed that 
99.61% of our funds meet VFF Pension’s demands. In cases in which we have funds 
that deviate from the norm, we engage in dialogue with the relevant fund manager to 
persuade such companies to make necessary changes. 

 

A TIP FROM CONNY 

Safe and secure with traditional insurance! 
At a time when the stock market is undergoing significant fluctuations, many people are 
worried about how this may affect their pension. Your pension with VFF Pension is 
handled in the form of traditional management, which means that you get a guaranteed 
return on your savings and, if there is a surplus, this is distributed as a bonus to all 
policyholders, paid into your account.  



Your traditional insurance with VFF Pension is a safe and secure form of saving for the 
future, and should be a source of comfort in times of major stock market upheaval. 
No matter what happens on the stock market, you will see growth in your savings, 
before taxes and fees, with a guaranteed interest rate that is currently 0.7 %. 

 

Conny Granbom 
Insurance Manager 

VFF Pension manages Volvo Företagspension och PLUSpension with a total capital of over 9 
billion SEK. We have a total of just over 96,000 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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