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SEPTEMBER 2019 

MARIE KOMMENTERAR 

God avkastning och höjd återbäringsränta 
VFF Pensions förvaltning har haft en fortsatt god utveckling och vid utgången av 
augusti uppgick avkastningen hittills i år till 14%. Solvensnivån låg på 127% och 
konsolideringsnivån uppgick till 120%. Den positiva avkastningen bidrog till att 
återbäringsräntan kunde höjas i början av september och den uppgår f n till 6% för 
Volvo Företagspension och 9% för PLUSpension, Avtalspension SAF-LO och Alternativ 
ITP T10. 
Delårsrapporten för första halvåret 2019 är färdig och finns att läsa på vår hemsida. 
Vi arbetar med diversifiering av tillgångsportföljen och under andra halvåret kommer vi 
att göra en första investering i illikvid infrastruktur. 
I mitten av december 2019 träder en ny lag för Tjänstepensionsföretag i kraft och VFF 
Pension ska senast 30 april 2020 ansöka om tillstånd att få tillämpa den nya lagen. 
Arbetet med förberedelserna inför den nya lagstiftningen pågår för fullt. 
  

 

Marie Hagstedt 
VD, VFF Pension 
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Vill du ha en prognos över din framtida pension? 
 

 

Vill du ha en prognos över din samlade framtida pension så kan du logga in 
på www.minpension.se.  
Värt att notera är att prognosen på minPension använder sig av schablonavgifter. 
Dessa avgifter är högre än de verkliga avgifter som VFF Pension tar ut. Det medför att 
prognosen på minPension visar ett något lägre värde på dina pensioner från VFF 
Pension, det verkliga utfallet blir en högre pension. 
Vill du få en mer exakt prognos på dina försäkringar hos VFF Pension, logga in på din 
personliga sida på www.vffpension.se och gör en pensionsplanering, eller slå oss en 
signal på 031-66 12 10.  

 

 

http://www.minpension.se/
http://www.vffpension.se/


 

Nu höjer vi återbäringsräntan igen! 
VFF Pension är en ömsesidig försäkringsförening. Det innebär att det är du som är 
kund som äger oss och att allt överskott som skapas går tillbaka till dig som har 
försäkring hos oss.  
Den 1 september höjde vi återbäringsräntan för Volvo Företagspension till 6%. För 
PLUSpension, Avtalspension SAFLO och Alternativ ITP-T10 höjde vi till 9%.  

 

CONNY TIPSAR 

Idag är det Tjänstepensionens dag ! 
 

Idag den 27 september är det Tjänstepensionens dag, vilket vi tycker är värt att fira! 
Du som är anställd på Volvo eller på tidigare Volvobolag har, förutom din vanliga 
tjänstepension, även en extra tjänstepension - Volvo Företagspension. Volvo 
Företagspension förvaltas av oss på VFF Pension. Din arbetsgivare betalar in pengar 
till denna pension så länge du är anställd. 
Vill du öka avsättningen till Volvo Företagspension, går det även att omvandla 
tidbankstimmar till Volvo Företagspension via din tidrapportering. Läs gärna mer om 
tidbanksväxling och Volvo Företagspension på https://www.vffpension.se/ 
foretagspension/tidbanksvaxling/ 

https://www.vffpension.se/foretagspension/tidbanksvaxling/
https://www.vffpension.se/foretagspension/tidbanksvaxling/


Passa också på att läsa om Tjänstepensionens dag och få tips, 
på https://tjanstepensionensdag.se/ 
  
  

 

Conny Granbom 
Försäkringschef 

 

VFF Pension förvaltar Volvo Företagspension och PLUSpension med ett sammanlagt kapital 
på drygt 9 miljarder kronor. Totalt är vi ca 93 000 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 

Healthy return and higher bonus interest 
VFF Pension’s asset management has shown continued healthy trends and at end 
August the return thus far this year was 14%. Solvency was 127%, with 120% 
consolidation. The positive return allowed the bonus interest to be increased in early 
September, and it is currently at 6% for Volvo Företagspension and 9% for 
PLUSpension, SAF-LO Collectively Agreed Occupational Pension (Avtalspension) and 
Alternativ ITP T10. 
The Interim Report for the first six months of 2019 is out and can be read on our 
website. 
We are focusing on diversification of our asset portfolio and during the second half of 
the year we will make our first investment in illiquid infrastructure. 
In mid-September 2019 new legislation concerning occupational pension providers will 
come into force and VFF Pension will seek permission by April 30, 2020 at the latest to 
apply the new law. Work on preparations ahead of the new legislation are currently 
under way. 

https://www.vffpension.se/foretagspension/tidbanksvaxling/
https://www.vffpension.se/foretagspension/tidbanksvaxling/
mailto:conny.granbom@consultant.volvo.com
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Marie Hagstedt 
Managing Director 

 

 

Do you want a forecast of your future pension? 
If you would like a forecast of your combined future pension just log in 
to www.minpension.se.  
Please note that the forecast in MyPension is based on standardised fees. These fees 
are higher than the fees VFF actually charges. As a result, the forecast in MyPension 
shows a somewhat lower figure than your pension from VFF Pension will really be. The 
result is a higher pension. 
If you would like a more exact forecast of your insurances with VFF Pension, log in to 
your personal page on www.vffpension.se and conduct a pension plan, or call us on 
(+46)31-66 12 10.  

mailto:marie.hagstedt@consultant.volvo.com
http://www.minpension.se/
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We’re now raising the bonus interest once again! 
VFF Pension is a mutual insurance institute. This means that in your capacity as 
customer, you own us so any surplus that is generated goes back to you since you are 
insured with us.  
On September 1 we raised the bonus interest for Volvo Företagspension to 6%. For 
PLUSpension, Avtalspension SAF-LO and Alternativ ITP-T10 we raised the bonus 
interest to 9%.  

A TIP FROM CONNY 

Today is Occupational Pensions Day! 
Today, September 27, is Occupational Pensions Day, and we reckon this is worth 
celebrating! 
As an employee of Volvo or a former Volvo company, you have a supplementary 
occupational pension insurance in addition to your regular occupational pension – Volvo 
Företagspension. Volvo Företagspension is managed by us here at VFF Pension. Your 
employer pays in money to this pension as long as you are an employee. 
If you want to increase payments to Volvo Företagspension, you can convert time bank 
hours to Volvo Företagspension via your time reporting system. Please read more 
about time bank conversion and Volvo Företagspension at https://www.vffpension.se/ 
foretagspension/time-bank-conversion 

https://www.vffpension.se/en/foretagspension/time-bank-conversion/
https://www.vffpension.se/en/foretagspension/time-bank-conversion/


     Take the opportunity also to read about the Occupational Pensions Day and get 
useful tips – visit www.tjanstepensionensdag.se 

 

Conny Granbom 
Insurance Manager 

 
 

VFF Pension manages Volvo Företagspension och PLUSpension with a total capital of just 
over 9 billion SEK. We have a total of just over 93,000 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 

 

 
  

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt 
nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 
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