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Åsa Mindus Söderlund blir ny VD för 
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  

 

Åsa Mindus Söderlund, nuvarande VD för Avanza Fonder AB, har utsetts till ny 

VD för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension. Åsa tillträder sin roll innan 

årsskiftet och rekryteringen av en ny VD för fondbolaget påbörjas snarast. 

 

I början av september meddelades att nuvarande VD för pensionsbolaget Annika Saramies 

beslutat lämna Avanza efter 11 år. Åsa Mindus Söderlund som tillträdde som VD för Avanza 

Fonder AB i augusti 2017 har utsetts till ny VD för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension. 

Åsa kommer att tillträda sin tjänst innan årsskiftet. 

 

”Tjänstepensionsfrågorna är oerhört spännande och utmanande. Det är det viktigaste sparandet 

för de allra flesta och det finns väldigt mycket att göra och förändra i tjänstepensions-

marknaden. Att fortsätta arbeta med att göra den mer transparent och mindre girig är något jag 

verkligen brinner för”, säger Åsa Mindus Söderlund, tillträdande VD Försäkringsaktiebolaget 

Avanza Pension. 

 

Åsa har en lång och bred erfarenhet från finansbranschen med särskilt fokus på fond- och 

pensionsområdet. Innan Åsa kom till Avanza var hon VD för SPP Konsult, med fokus på 

konsulttjänster inom pensionsområdet, samt medlem i SPP Pension & Försäkrings 

ledningsgrupp.  

 

”Jag är otroligt glad för att Åsa som är en mycket driven och omtyckt ledare tar sig an VD-

rollen inom pensionsbolaget. Åsa har under det år vi arbetat tillsammans visat på ett starkt 

engagemang, men också en bred kunskap inom tjänstepensionsområdet, där inte minst de nya 

regelverken är en viktig del. Jag ser fram emot att stötta Åsa i Avanzas fortsatta utveckling 

inom pensionssparande, från den redan starka utgångspunkt vi har idag”, säger Rikard 

Josefson, VD Avanza och styrelseordförande för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension. 

 

 
För ytterligare information vänligen kontakta:  

Rikard Josefson, VD Avanza och styrelseordförande Försäkringsaktiebolaget Avanza 
Pension, 070-206 69 55, rikard.josefson@avanza.se 

 

 

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar 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 pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i 

aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 

800 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,8 procent 

av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på 

Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s 

(Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information 

besök: https://www.avanza.se/ir 
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