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Skakigt första kvartal
VFF Pension utvecklades positivt under 2017 och totalavkastningen slutade på 5,2 %.
Nyckeltalen såg också fortsatt bra ut med en solvensnivå på 129 % och en
konsolideringsnivå på 115 % vid utgången av föregående år. 

Inledningen på 2018 har däremot blivit betydligt skakigare och aktieportföljen som var den
största bidragsgivaren under fjolåret ligger i slutet av första kvartalet på minus. Det har haft
till följd att vi sänkt återbäringsräntorna till 5 % för Volvo Företagspension och 7 % för
PLUSpension. Vårt arbete med att hålla en robust och väl diversifierad portfölj som kan ge
långsiktigt god avkastning fortsätter. Vid årsskiftet kompletterades aktieportföljen med ett
par globala småbolagsfonder.

I maj träder den nya Dataskyddsregleringen i kraft och för-
beredelsearbetet pågår för fullt. Under våren kommer även 
en remiss för den nya regleringen av Tjänstepensions-
verksamhet som väntas träda i kraft under nästa år.

Marie Hagstedt
VD, VFF Pension

Din personliga sida hos VFF Pension! 
Under 2018 kommer vi att fortsätta utveckla din personliga sida och vi kommer successivt
att lägga fler brev där. Man loggar in via www.vffpension.se och i dagsläget kan man se
bekräftelse av ny försäkring, värdebesked, insättningsbesked samt kontrolluppgifter på sin
personliga sida. Inloggning sker med BankID eller lösenord.

På den personliga sidan hittar man, förutom brev, även försäkringsinformation samt
information om de inbetalningar och utbetalningar som gjorts. 



Värdebesked för 2017
Nu finns dina värdebesked tillgängliga på din personliga sida. Du hittar dem under rubriken 
”Mina Dokument” och du loggar in med BankID eller med lösenord. 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 via 
e-post vff@volvo.com.

Under 2018 kommer vi att fortsätta utveckla din personliga sida och vi kommer successivt

CONNY TIPSAR

Vi behöver ditt samtycke!
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) 
ikraft. Detta innebär att vi från och med den 25 maj inte längre får 
använda oss av din e-post för att skicka ut nyhetsbrev. Vi kommer att 
innan sommaren skicka ut information om hur du lämnar ditt samtycke.

Håll utkik efter vårt utskick, så att du inte missar VFF Pensions
nästa nyhetsbrev!   

Conny Granbom
chef försäkringsadministration

Nya dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. 
Förordningen kommer att börja gälla den 25 maj 2018 och ersätter då Personuppgiftslagen. 
Den kommer att innebära en hel del förändringar för alla som behandlar personuppgifter 
och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Vi startade redan 
förra året med förberedelser inför förändringarna. Det vi arbetar med för närvarande är bl a 
informationssäkerhet och sekretessfrågor.

VFF Pension förvaltar Volvo Företagspension och PLUSpension med ett sammanlagt kapital
på drygt 8 miljarder kronor. Totalt är vi ca 90 000 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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