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MARIE KOMMENTERAR

Positiv utveckling under hösten
Kapitalförvaltningen utvecklades positivt under hösten och i slutet av november låg 
avkastningen hittills i år på drygt 5%. Under de senaste månaderna är det framförallt 
uppgången av globala aktier och fastighetsfonder som har bidragit till den positiva 
utvecklingen.

I slutet av september gjorde vi en första investering i global infrastruktur som förutom att ha 
bidragit med god avkastning även ökat diversifiering av portföljen.

Återbäringsräntan för Volvo Företagspension ligger kvar på 6%. För PLUSpension sänktes 
återbäringsräntan från 12% till 9% från första december som en anpassning till faktisk 
avkastning.

En god nyhet är att uttagsavgiften kommer att 
tas bort fr o m 2018. Läs mer om detta nedan.

Marie Hagstedt 
VD, VFF Pension

Nu tar vi bort uttagsavgiften!
Premieinflöde och god avkastning på det förvaltade kapitalet tillsammans med fortsatt 
effektiviseringsarbete ger oss nu möjlighet att sänka avgifterna. VFF Pensions fullmäktige 
tog beslutet vid årsmötet i maj och från årsskiftet 2018 kommer uttagsavgiften på 1,2 %
att tas bort på alla våra försäkringar. Vi är glada att våra låga kostnader får komma våra 
försäkringstagare till del!

Årlig inbetalning till Volvo Företagspension
I slutet av december är det dags för Volvo Cars att göra sin årliga inbetalning till Volvo 
Företagspension. Logga in på din personliga sida via www.vffpension.se i slutet av 
december för att se vad som betalats in.  
När det gäller årlig inbetalning för AB Volvo samt GKN och övriga bolag, avseende 2017, 
så görs detta i början av mars 2018. 
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Nu kan även du som förmånstagare 
logga in på din egen sida!
Från och med hösten 2017 är den personliga inloggningssidan tillgänglig även för 
förmånstagare till efterlevandepension. Man loggar in med BankID eller lösenord
via www.vffpension.se och kan här se sin efterlevandepension. 

På den personliga sidan hittar man information om utbetalningar, försäkringar och kan 
även läsa sina årsbesked, kontrolluppgifter och insättningsbesked. 

CONNY TIPSAR

Pensionsinformation till avdelningen?
Visste du att du kan boka in någon av oss för att informera om 
pension? Vi på VFF Pension kommer gärna ut till avdelningen 
på din arbetsplats och informerar. Det kan vara önskemål om 
allmän pensionsinformation, information inför pensionering 
eller information för nyanställda.

För att boka in pensionsinformation, kontakta mig på
conny.granbom@consultant.volvo.com eller ring mig på 031-66 
12 90 så hittar vi ett tillfälle som passar.

Conny Granbom
chef försäkringsadministration

VFF Pension förvaltar Volvo Företagspension och PLUSpension med ett sammanlagt kapital
på drygt 8 miljarder kronor. Totalt är vi ca 88 000 medlemmar. Tel: 031-66 12 10, mån-tors 9-11
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