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Jesper Bonnivier blir ny VD för Avanza Fonder och 
kommer även att ingå i Avanzas koncernledning 

 

Jesper Bonnivier, tillträdande VD för Avanza Fonder, har över 18 års erfarenhet 

av kapitalförvaltning och har de senaste 13 åren haft ledande befattningar på 

Länsförsäkringar Fonder. Jesper kommer att tillträda sin tjänst senast till 

sommaren. 

 

Jesper Bonnivier har utnämnts till ny VD för Avanza Fonder. Jesper kommer närmast från 

Länsförsäkringar Fondförvalting där han de senaste 10 åren varit vice VD och ansvarig för 

förvaltningen. Dessförinnan ansvarade han under flera år för utvecklingen av 

Länsförsäkringars fonderbjudande.  Jesper är även en dokumenterat omtyckt ledare. 

 

”Jesper kommer att tillföra Avanza stor kompetens inom förvaltning och har samtidigt en bred 

erfarenhet av sparandemarknaden. Jag ser fram emot Jespers och vårt fondteams 

vidareutveckling av Avanzas fonderbjudande och hälsar honom också välkommen till 

koncernledningen”, säger Rikard Josefson, VD Avanza. 

 

”Jag har alltid imponerats av Avanza och dess uppstickarposition. Avanzas syn på kunder och 

kunderbjudandet, med billigare, bättre och enklare, ligger helt rätt i tiden för framtidens 

fonderbjudande”, säger Jesper Bonnivier, tillträdande VD Avanza Fonder. 

 

 

 
För ytterligare information vänligen kontakta:  

Rikard Josefson, VD Avanza 
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 4 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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