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Avanza utökar koncernledningen med Åsa Mindus 
Söderlund, VD för Avanza Fonder AB 

 

Åsa Mindus Söderlund, VD för Avanza Fonder AB sedan augusti 2017, blir en del av Avanzas 

koncernledning. Fondbolaget spelar en viktig roll när vi nu satsar på att bli relevanta för fler 

genom billiga, enkla och automatiska sparprodukter. Detta tydliggjordes inte minst efter 

lanseringen av Avanza Auto. Hittills har över 40 000 kunder valt ett Autosparande, som nu 

uppgår till 1,6 miljarder kronor.  

 

”Jag ser fram emot vad Åsas gedigna erfarenhet från fondsidan och stora engagemang kring 

hållbarhet kommer att utmynna i när det gäller nya produkter för Avanza,” säger Rikard 

Josefson, VD Avanza. 

 

”Det känns oerhört spännande och kul att få bidra till helheten i Avanza. Avanzas roll som 

utmanare inom finansbranschen är oerhört viktig, särskilt för de sparare vi nu vill nå – de som 

inte har tiden eller intresset att göra allt själva. Det känns befriande att arbeta i en organisation 

som så tydligt alltid har kundens bästa för ögonen”, säger Åsa Mindus Söderlund, VD Avanza 

Fonder AB.  

 

Avanzas koncernledning består inklusive Åsa av åtta medlemmar. Dessutom pågår 

rekryteringen av en HR-chef, vilken också tillsammans med Avanzas nya COO Gunnar 

Olsson kommer att ingå i koncernledningen. Gunnar Olsson tillträder sin tjänst den 1 mars. 

 
För ytterligare information vänligen kontakta:  

Rikard Josefson, VD, 070-206 69 55,  
rikard.josefson@avanza.se 

 

Åsa Mindus Söderlund, VD Avanza Fonder AB, 070-601 88 29  
asa.mindussoderlund@avanza.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 över 700 000 kunder med mer än 280 mdr SEK i 

totalt sparkapital. Det motsvarar 3,6 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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