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Tobii väljer Avanza för tjänstepensioner 

Tobii AB ger sina 260 medarbetare i Sverige en tjänstepension utan försäkringsavgifter 

genom att välja Avanza som leverantör.  

 
"En pensionslösning utan försäkringsavgifter tillsammans med våra enkla digitala beslutstöd ger Tobiis 

medarbetare de bästa förutsättningarna till en högre pension. En total avgift på 1,5 procent är inte ovanligt i 

branschen, vilket näst intill halverar pensionen på 40 år. Vi välkomnar Tobii till Avanza”, säger Annika 

Saramies, VD Avanza Pension. 

 

Avanzas erbjudande till Tobii omfattar tjänstepension och riskförsäkringar för 260 medarbetare och gäller 

från 1 juni 2016. Medarbetarna får en tjänstepension utan försäkringsavgifter och en entréportfölj med låga 

avgifter erbjuds dem som inte själva vill ta aktiva placeringsbeslut. Genom digitala beslutsstöd underlättas 

för de som vill göra egna val. Hur pensionskapitalet utvecklas går enkelt att följa via sin smarta telefon 

eller webben. 

  

“Det var framför allt de kostnadsmässiga fördelarna för våra anställda och den användarvänliga lösningen, 

som uppmuntrar till att man engagerar sig i sitt sparande, som gjorde att valet föll på Avanza. Vi hoppas 

och tror att våra anställda kommer att bli mycket nöjda med Avanza som leverantör och att många kommer 

att bli mer aktiva kring sitt tjänstepensionssparande”, säger Cecilia Eriksson, Global HR-direktör på Tobii 

AB. 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:  
Annika Saramies, VD Avanza Pension 
Mobil: 073-661 80 39  

  

 

 

 

Avanza är en internetbank som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) 

är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till 

dig själv än hos andra banker eller försäkringsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat 

sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 

500 000 kunder med över 190 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 2,9 procent av 

den svenska sparmarknaden. Avanza är störst i både antalet transaktioner och omsättning på 

Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste sex åren vunnit SKI:s (Svenskt 

Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: 

https://www.avanza.se/ir. 
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