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MARIE KOMMENTERAR

Positiva nyckeltal och oförändrat höga
återbäringsräntor
Avkastningen för första halvåret 2017 slutade på drygt 3 % och den  goda avkastning 
tillsammans med högre räntor bidrog till en förstärkt solvens. Alla tillgångsslag bidrog 
positivt och det var framförallt svenska aktier som utvecklades starkt.

Läs mer om första halvåret i Delårsrapporten för 2017 som nu finns på vår hemsida.

Under sommaren fick vi en sättning i såväl svenska som utländska aktier och detta har 
inneburit att avkastningen t o m augusti backat med ca 1 %. VFF Pensions starka 
nyckeltal gör dock att vi kan fortsätta att hålla våra återbäringsräntor på höga 12 % för 
vår PLUSpension och 6 % för våra tjänstepensioner. 

Marie Hagstedt
VD, VFF Pension

Välkommen till vår nya hemsida! 
Som några kanske har märkt så har vi bytt ut vår hemsida. I samband med att vi fått en 
ny, modern hemsida så har vi även passat på att göra en komplett engelsk variant. Nytt är
att man kan välja ingång antingen som Försäkrad, Pensionär eller som Arbetsgivare, för
att lättare hitta rätt information. Vi hoppas att vår nya sida blir riktigt bra för just dig, men
vi tar gärna emot synpunkter om hur vi kan göra det ännu bättre, maila gärna dessa till
vff@volvo.com!

Klicka här för att komma till vår nya hemsida

mailto:marie.hagstedt@consultant.volvo.com
https://www.vffpension.se


Nu byter vi namn till VFF Pension
Volvoresultats Försäkringsförening byter namn till VFF Pension Försäkringsförening. VFF
Pension har sedan flera år använts i kommunikation med våra försäkringstagare och
försäkrade. Nu går vi ett steg längre och ändrar även det juridiska namnet.
Organisationsnumret är samma som tidigare och verksamheten är det ingen skillnad på.

CONNY TIPSAR

Tjänstepensionens dag 27 september
Nu är det snart dags igen! Den 27 september uppmärksammas 
tjänstepension lite extra. Som anställd på Volvo eller tidigare 
Volvo-bolag så har man förutom sin vanliga tjänstepension ITP 
eller SAFLO, även en extra tjänstepension, Volvo
Företagspension. Volvo Företagspension förvaltas av oss på 
VFF Pension och vi hoppas att det skall ge ett välkommet 
tillskott till pensionen den dagen det är dags. Vill man öka 
avsättningen till sin pension, går det även att omvandla 
tidbankstimmar till Volvo Företagspension via 
tidrapporteringen.

Läs gärna mer om tjänstepensionens dag och få tips, på 
https://tjanstepensionensdag.se/

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
samt 13-16, fre 9-11 samt 13-15  | E-post: vff@volvo.com | www.vffpension.se

http://distillery.us15.list-manage.com/track/click?u=14be7219c3311a32cb8641f64&id=7a1f1b142f&e=7f3a4e3cfe



