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MARIE KOMMENTERAR

God avkastning och stärkta nyckeltal
VFF Pensions förvaltning har haft en god avkastning under andra kvartalet och med 
ytterligare ett par positiva sommarmånader uppgår totalavkastningen vid utgången av 
augusti till drygt 6%. Den positiva avkastningen har bidragit till stärkta nyckeltal med en 
solvensnivå på 134 % och en konsolideringsnivå på 118 % i slutet av september. 
Återbäringsräntan ligger f n på 5% för Volvo Företagspension och 6% för PLUSpension, 
Avtalspension SAF-LO och Alterntiv ITP T10. Bokslutsrapporten för första halvåret 2018 
finns att läsa på vår hemsida.

Det är viktigt för VFF Pension att investera på ett ansvarsfullt sätt och sedan årsskiftet tar 
vi hjälp av en extern part för genomlysning av våra fonder med fokus på miljö-, sociala-
och bolagsstyrningsfaktorer.

I början av juli kom äntligen det förslag till ny reglering för tjänstepensionsverksamhet som 
väntas träda i kraft under nästa år. Förslaget har gått ut på remiss och det slutliga 
lagförslaget väntas i november. För VFF Pensions del innebär det att arbetet med att 
anpassa verksamheten till den nya lagstiftningen kan påbörjas under hösten.

Marie Hagstedt
VD, VFF Pension

Inloggning med BankID
Som ett led i vårt arbete att öka säkerheten så sker inloggning på den personliga sidan nu
endast med BankID, då det är det säkraste inloggningssättet.

Som inloggad kan du följa utvecklingen av dina försäkringar hos VFF Pension. Där hittar
du även utbetalningshistorik, värdebesked, kontrolluppgifter och andra brev som vi
skickar till dig.

mailto:marie.hagstedt@consultant.volvo.com


Så behandlar vi dina personuppgifter
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ikraft. Förordningen har 
till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när 
personuppgifter behandlas. Mot bakgrund av den nya dataskyddsförordningen har VFF 
Pension tagit fram en Integritetspolicy som du hittar på
https://www.vffpension.se/blanketter-dokument/

Vill du läsa mer om hur VFF Pension hanterar dina personuppgifter så finns den 
informationen på vår hemsida: https://www.vffpension.se/om-oss/gdpr/

CONNY TIPSAR

Tjänstepensionens dag 27 september
Nu är det snart dags igen! Den 27 september uppmärksammas 
tjänstepensionen lite extra. Du som anställd på Volvo eller tidigare 
Volvo-bolag har, förutom din 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. Din 
arbetsgivare gör en ordinarie årlig inbetalning till denna pension.  
Vill du öka avsättningen till din försäkring, 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/Passa 
också på att läsa om tjänstepensionens dag och få tips, på 
https://tjanstepensionensdag.se/  

Conny Granbom, chef försäkringsadministration
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