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Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension får varning och 

sanktionsavgift på 35 miljoner kronor 

Finansinspektionen har givit Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 35 miljoner kronor i 

sanktionsavgift för tidigare bristande regelefterlevnad. Bristerna är åtgärdade och har inte vid 

något tillfälle inneburit någon risk för Avanza Pensions kunder.  

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension har fått sanktionsavgift för bristande regelefterlevnad vid 

implementeringen av Solvens 2-regelverket som trädde ikraft 2016. Sanktionen avser brister i 

beräkning av försäkringstekniska avsättningar och rapporteringsrutiner för åren 2016 till 2018.  
Avanza Pension har sedan dess gjort investeringar för att förbättra den interna styrningen och 

kontrollen. Bolaget har en ny VD och i stort sett en helt ny styrelse. Bristerna är åtgärdade och 

förbättringsarbetet fortsätter löpande, och det har inte vid något tillfälle funnits någon risk för att 

Avanza Pension inte skulle kunna infria sina åtaganden. Avanza Pension har också alltid haft en 

betryggande marginal till solvenskapitalkravet. 

Sanktionsbeloppet kostnadsförs under första kvartalet 2019 och är inte inkluderat i tidigare 

kommunicerade kostnadsökningstakt för 2019 på 10,5 procent. 

”Vi delar Finansinspektionens tolkning av regelverket och har tagit till oss av deras synpunkter. Viktigt 

att poängtera är dock att det aldrig har förelegat någon risk för våra kunder. Vi har sedan Solvens 2-

regelverket trädde ikraft arbetat med att förstärka inom intern styrning och kontroll i pensionsbolaget. 

Sanktionen från Finansinspektionen är ett tecken på att det arbetet har gått för långsamt. Vi är trygga i 

att Avanza Pension är ett stabilt och välskött bolag”, säger Rikard Josefson, VD Avanza och 

styrelseordförande för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension. 

 
”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 

nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl.08.40 (CET).” 

 

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 bolån och ett starkt 

pensionserbjudande. Avanza har drygt 800 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. 

Det motsvarar 4,0 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet 

transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit 

SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: 

https://www.avanza.se/ir 
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