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MARIE KOMMENTERAR 

Ett annorlunda år 
Det gångna året har varit ett utmanande år inom flera områden och vi är många som 
väntar på att det vaccin som rullas ut snart ska ge oss tillbaka en mer normal vardag. 
Totalavkastningen för 2020 slutade på 1,7% medan den genomsnittliga avkastningen 
för de senaste fem åren uppgick till 5,4 %. Även nyckeltalen påverkades av fjolårets 
marknadsrörelser, men låg hela tiden inom gällande risktoleranser. Vid utgången av 
året uppgick till solvensen till 129% medan konsolidering slutade på 116 %. 
Den återhämtning som vi kunde se under andra halvåret 2020 har fortsatt under 
inledningen av 2021 och har bidragit till en höjning av återbäringsräntorna fr o m 1 
mars, läs mer nedan.   
Som vi berättat om tidigare har VFF Pensions verksamhet under det senaste året 
förberett sig för att ombildas till tjänstepensionsförening enligt en ny lag för 
tjänstepensionsföretag (TPL) och i slutet av december gav Finansinspektionen sitt 
tillstånd till ombildning. Övergången till den nya och mer moderna lagstiftningen 
påverkar inte försäkringsvillkoren men innebär ett förstärkt skydd för försäkringstagarna. 
Föreningen kommer även fortsatt att ligga under Finansinspektionens tillsyn. 
Nytt namn sedan den 1 januari 2021 är VFF Pension Tjänstepensionsförening. 
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Har du koll på skyddet för dina efterlevande? 

 

Det kan vara klokt att, då och då, gå igenom sina försäkringar, både privata och 
tjänstepensioner, för att kontrollera att  efterlevandeskydd/återbetalningsskydd 
stämmer med aktuella familjeförhållanden. 
Kontakta oss på VFF Pension så hjälper vi dig att gå igenom vilket efterlevandeskydd 
du har på dina försäkringar hos oss. 
Du är välkommen att kontakta oss på tel 031-66 12 10 eller e-post vff@volvo.com. 

 

 



 

Nu har vi höjt återbäringsräntan ! 
Den 1 mars höjde vi återbäringsräntan för Volvo Företagspension till 4 %. För övriga 
försäkringar höjde vi återbäringsräntan till 6 %.  
VFF Pension är en ömsesidig tjänstepensionsförening. Vår förvaltning drivs enligt 
ömsesidiga principer – vilket innebär att allt överskott tillfaller dig som medlem. 

 

CONNY TIPSAR 

Pensionsbesked för 2020 

 

Nu finns dina pensionsbesked tillgängliga på din personliga sida. Du loggar in med 
BankID via vår hemsida och hittar dina pensionsbesked under rubriken ”Mina 
Dokument”. Som inloggad 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 
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VFF Pension förvaltar Volvo Företagspension och PLUSpension med ett sammanlagt kapital 
på drygt 10 miljarder kronor. Totalt är vi ca 98 000 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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MARIE COMMENTS 

An unusual year 
The past year has been a challenging one in many sectors and there are many of us 
who are waiting for the vaccine to be rolled out so we can return to a more normal 
everyday routine. 
The total return for 2020 was 1.7 % while the average return for the past five years was 
5.4 %. The key figures too were impacted by last year’s market volatility, but 
nevertheless remained consistently within the set risk margins. At the end of the year, 
solvency was 129 % while consolidation was 116 %. 
The recovery we noted in the second half of 2020 has continued into the start of 2021 
and has allowed us to raise our bonus interest rates as of March 1; read more below.   
As we have mentioned previously, this past year VFF Pension has been preparing for 
its restructure into an occupational pension association as per new legislation governing 
providers of occupational pensions. At the end of December the Swedish Financial 
Supervisory Authority authorised this restructure. The transition to the new and more 
modern legislation does not affect the terms and conditions of your insurance, but it 
does offer insured parties greater protection. The association will continue to operate 
under the supervision of the Swedish Financial Supervisory Authority. 
The new name as of January 1, 2021 is VFF Pension Tjänstepensionsförening. 

 

Marie Hagstedt 
Managing Director 
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Are you keeping an eye on your survivor 
protection? 
It is a good idea to review your pensions now and again – both private and occupational 
– to check that your survivor protection/repayment cover meets your current family 
conditions. 
Get in touch with us at VFF Pension and we’ll be happy to check out the survivor 
protection of the insurances you have with us. 
Don’t hesitate to contact us on +46(0)31-66 12 10 or send an email to vff@volvo.com. 

 

 



We’ve now raised the bonus interest! 
On March 1 we raised the bonus interest for Volvo Företagspension to 4 %. For other 
insurances, the bonus interest was raised to 6 %.  
VFF Pension is a mutual occupational pension association. This means it is run on 
mutual principles, whereby any surplus generated is given back to its members. 

 

A TIP FROM CONNY 

Annual statements for 2020 
Your annual statements are now accessible on your personal page. Log in with BankID 
via our website and you will find your annual statements under the heading “My 
Documents”. Once you are logged in you can also see all your insurances and premium 
payments and also calculate your future pension. 
If you have any questions just call us on +46(0)031-66 12 10 or send an email to 
vff@volvo.com. 

 

Conny Granbom 
Insurance Manager 

 

VFF Pension manages Volvo Företagspension and PLUSpension with a total capital of over 10 
billion SEK. We have a total of about 98,000 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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