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Visionær klimakurs,
godt afkast og
markedsrente på vej
115 medlemmer dukkede op til MPs generalforsamling, der blev afholdt
i Musikhuset i Esbjerg den 7. april. Årets hotte emne var
de globale klimaudfordringer.

Med havnen som baggrund og strøget lige
rundt om hjørnet ligger Utzons flotte musikhus
fint placeret. Den grå og hvide facade går næsten i et med himlen på denne blæsende regnvåde aprildag, hvor MPs medlemmer er inviteret
til pensionskassens årlige generalforsamling.

“

Indenfor er medlemmerne begyndt at troppe
op, og alle får ved indgangen udleveret en elektronisk stemmeafgiver, samtidig med de bliver
registreret. De sætter sig omkring runde borde
i den store sal og gør sig parat til mange timers
debat suppleret af diverse indlæg og hele fire
videoer.

Det har været et godt år for MP Pension
med et afkast på 4,4 pct.

“

Generalforsamlingen begynder præcis 16:30.
Dirigent Lars Svenning Andersen byder velkommen og allerede efter få minutter er første medlem på talerstolen. Det er tydeligt, at aftenens
vigtigste emne bliver ansvarlige investeringer.
Den levende debat fra de seneste to års generalforsamlinger føres videre, men denne gang
er der nye og mere forsonende toner at spore.
Formandens beretning
Bestyrelsesformand Egon Kristensen gør sig
klar til at aflægge sin beretning og fortæller, at
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det har været et godt år for MP Pension med et
afkast på 4,4 pct. Pensionskassen ligger i top tre
i branchen.
Når MP beregner, hvor meget medlemmer kan
forvente at få udbetalt i pension, bruges en beregningsrente. Fordi bestyrelsen forventer, at
investeringsafkastet bliver lidt lavere i de kommende år, bliver beregningsrenten sat ned fra
de nuværende 4,25 til 3,75 pct. fra 1. januar 2017.
Det kommer dog ikke til at betyde noget for medlemmernes samlede pensionsudbetalinger, for
de afhænger ikke af beregningsrenten, men af
de faktiske investeringsafkast, fortæller Egon Kristensen.
Derefter informerer formanden om opløsningen
af Unipension-samarbejdet ved udgangen af
2016. Det kommer til at betyde, at kassens årlige
administrationsomkostninger pr. medlem stiger
med ca. 100 kr. MP Pension er i dag den akademikerpensionskasse, der har de laveste omkostninger og forventer i 2019 at være tilbage på 2015-niveau.
Til sidst fortæller han om baggrunden for bestyrelsens nye klimavenlige investeringslinje, som
understøtter Paris-aftalens mål om maksimalt 2
graders og gerne kun 1,5 graders global opvarmning. Derefter forlader Egon Kristensen talerstolen, og debatten går i gang.

Foto: Palle Peter Skov
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Medlemsforslag om investeringer
Kort efter bliver der igen spurgt ind til ansvarlige investeringer og den nye linje, og Thomas
Meinert Larsen fra foreningen Ansvarlig Fremtid præsenterer et medlemsforslag, der skal
forpligte bestyrelsen på at afvikle investeringer
i fossile selskaber. For overhovedet at bringe
forslaget til afstemning forlanger dirigenten et
enkelt ord ændret. En generalforsamling kan
ikke ”forpligte”, men kun ”anbefale” en bestyrelse noget, når det drejer sig om investeringsstrategien, forklarer han med henvisning til lov om
finansiel virksomhed.
Folk skramler på stolene og diskuterer ved
bordene. Efter lidt debat frem og tilbage bliver
ordlyden ændret, og forslaget kommer til afstemning. 384 stemmer for, mens 385 stemmer
imod. Dermed bliver forslaget nedstemt.

Et andet forslag fra Ansvarlig Fremtid om, at
bestyrelsen fremover skal redgøre skriftligt for,
hvordan den praktiserer sit aktive ejerskab i fossilselskaber, bliver bakket op af bestyrelsen og
stemt igennem med et overvældende flertal.
Efter flere indlæg og afstemninger, der resulterer i et rungende ja til at introducere elektronisk
indkaldelse til generalforsamlingen, et markedsrenteprodukt og opdatere invalidepensionsreglerne, begynder medlemmerne rundt
omkring ved bordene at bryde op. Klokken nærmer sig 22, og det er tid til at slutte af. Debatten
har været saglig, stemningen god og engagementet i top.

Et detaljeret referat fra generalforsamlingen
kan læses på mppension.dk
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Erkan Özden er uddannet Cand. Comm. i dansk og journalistik. Kom i praktik i DR i 2003 og blev tilbudt ansættelse
allerede, inden han var færdiguddannet, men insisterede på at tage tilbage til RUC og skrive speciale. Er gift og har to
børn på syv og fire år.

Jeg kan godt lide
idéen om at lægge
til side
Da studievært på TV Avisen Erkan Özden skulle udstationeres som
korrespondent, kom pension på dagsordenen i hans eget liv, og
pensionskassen måtte udvide paragrafferne.

”Jeg tænkte meget over pension i forbindelse
med min udstationering i USA og brugte en del
tid på at undersøge alle mulige detaljer. Der var
mange teknikaliteter, især i forhold til skat. MP
Pension havde ikke haft en lignende sag før, så
jeg fik sat en masse i gang”, fortæller Erkan Öz
den.
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Vi mødes i DR-byen, hvor han nu igen har sin
dagligdag som vært på TV Avisen kl. 18:30. Erkan er afslappet, veloplagt og tager sig god tid
til at svare på spørgsmålene, selvom han ikke
helt forstår, at han i en alder af 38 bliver bedt om
at kloge sig på pension.
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”Tænk, at jeg bliver interviewet om pension. Jeg
må vist erkende, at jeg ikke er ham den unge
længere – nu er det min tur til at være den erfarne”, griner han.
Erkan var udstationeret i USA fra 2011 til 2014.
På grund af Erkans udstationering blev pensionskassen opmærksom på, at der manglede
et produkt, som kunne håndtere fradrag og beskatning i forbindelse med job i udlandet.
”Jeg arbejder i en business, hvor jeg skal kalde en spade for en spade. Og den der paragraf
53A, der handler om udstationering, var overhovedet ikke nogen spade – det var en gravko
på 200 ton. Men MP Pension lyttede heldigvis
til mig, og vi fandt en god løsning”.
Man må selv tage ansvar
Lige siden Erkan blev færdiguddannet, har han
lagt penge til side til alderdommen. Han stammer fra en landbrugsfamilie, hvor det er god
skik at lægge noget i forrådskammeret for at
have mad til vinteren.
”Det er en god leveregel, jeg har fået af mine
forældre. Det er selvfølgelig ikke så fedt, at man
skal lægge mange tusinde kroner til side, som
man først skal bruge om mange år, men det er
nødvendigt. Jeg er lidt gammeldags, mådeholden og arbejder hårdt. Og jeg kan godt lide
idéen om at lægge til side”.
Hjerteblod og hårdt arbejde
Erkan fik hurtigt stor succes i tv-branchen og
har rejst verden rundt. Allerede som praktikant

rapporterede han fra tsunamien, jordskælvet i
Pakistan og har også flere gange været i Irak og
Afghanistan. Det har krævet blod, sved og tårer.

“

MP Pension lyttede heldigvis til mig,
og vi fandt en god løsning.

”De oplevelser har formet mig som menneske.
Men jeg har også lavet meget rugbrødsarbejde.
Det kan godt være, folk ser mig lave et flashy
tv-indslag under et palmetræ i Florida, men jeg
har også ofte stået på en mark i frostvejr og lavet noget mere jordnært. Jeg har siddet aften
efter aften på hotelværelser og savnet min familie. Det har krævet en masse hårdt arbejde, og
jeg har nok indimellem levet mit arbejde. Det er
på en gang fedt og hårdt, men det må man tage
med, når man er drevet af passion”.

“

Måske bliver pension det nye sort
Efter Erkan fik kone og børn, har han været meget bevidst om sine forpligtelser. Men han vil
gerne ud i den store verden og arbejde igen.
”Når jeg er afsted, fokuserer jeg på historien. Men
generelt tager jeg ansvar for mit liv og ønsker ikke
at være en byrde for nogen. Derfor er mit råd til andre også, at de skal få styr på pensionen. Pension
er ikke ligegyldigt, og vi danskere har stor retfærdighedssans – vi vil ikke snydes! Hvis I skal skabe
interesse for pension, er det vigtigt at fortælle folk,
at der er penge at hente. Folk går op i renter og
realkredit, og måske bliver pension det næste”.

Pension under udstationering
Når du bosætter dig i udlandet, skal du ikke længere betale skat af din lønindtægt.
Når din skattepligt til Danmark stopper, kan du ikke udnytte fradraget for dine indbetalinger til en pensionsordning. Derfor bør du ændre den til en skattefri ordning, hvor du ikke får fradrag for dine indbetalinger. Det hedder en § 53A-ordning.
På en § 53A-ordning får du ikke fradrag for indbetalingerne, men til gengæld skal du heller ikke betale skat af
udbetalingerne.
Du skal typisk betale skat af den rente eller det afkast, du får på en § 53A-ordning. Hvor meget skatten er, afhænger af hvilket land du flytter til.
Når du flytter tilbage til Danmark, skal du stoppe din indbetaling til din § 53A-ordning og gå tilbage til din
almindelige pensionsordning med fradragsret.
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Klimadebatten er
for alle
MP Pension har udstukket en ny og ambitiøs kurs på klimaområdet
og inviterer medlemmerne med på rejsen. Som den første
pensionskasse i Danmark har MP Pension skrevet klimamålene fra
COP21 ind i retningslinjerne for investeringer. Medlemsnyt har talt
med formand Egon Kristensen om den nye kurs.

Hvad er det præcis, MP’s nye kurs på klimaområdet går ud på?
- Vi har som ansvarlig investor et medansvar for
klimaudviklingen, og derfor har bestyrelsen besluttet, at vores investeringspolitik skal understøtte de klimamål, der blev vedtaget på COP21
i december 2015. Det vil altså sige en maksimalt
2, og gerne kun 1,5 graders temperaturstigning
globalt.
I bestyrelsen taler I meget om ”aktivt ejerskab”. Men hvordan kan en investor som MP
Pension påvirke dagsordenen hos nogle af
verdens største selskaber?
- Det kan vi i samarbejde med andre investorer.
Hvis vi solgte vores aktier, ville vi ikke have mulighed for at trække i den rigtige retning. Med
aktivt ejerskab kan vi være med til at påvirke selskabernes ageren, for hvis man sætter sig selv
uden for døren, er det meget sjældent, at man
får indflydelse. Som eksempel kan jeg nævne, at
vi på et af verdens største udvindingsselskabers
generalforsamling i foråret, i samarbejde med
andre investorer, fik stemt et forslag igennem,
der sikrer et øget fokus på klimaområdet fra virksomhedens side.
Blandt andet skal selskabet, Anglo American,
nu udarbejde en strategi for, hvordan det vil
håndtere CO2-udledningerne, hvordan det
vil tilpasse sin forretning til det Internationale
Energiagenturs scenarier for globale temperaturstigninger, og hvordan selskabet bidrager til
6

forskning og udvikling af vedvarende energiformer. Forslaget er et vigtigt skridt for klimaet og
ligger i naturlig forlængelse af vores beslutning
om at indrette vores investeringspolitik efter
målsætningerne i den globale klimaaftale fra
Paris.
Har bestyrelsen gjort andre tiltag i forhold til
mere klimavenlige investeringer?
- Ja, vi har valgt at øremærke 5 mia. kr. til klimarelaterede investeringer i vedvarende energi,
energieffektiviseringer og tiltag som eksempelvis beskyttelse imod oversvømmelser. Vi
skal forstå at udnytte de forretningsmuligheder,
der opstår i forbindelse med den klimavenlige
omstilling og håndteringen af følgerne af klimaforandringerne. Langt de fleste medlemmer
ønsker ligesom bestyrelsen at være med til at
forbedre klimaet, men det skal også hænge
sammen rent forretningsmæssigt. Men det mener vi også, det kan, og derfor øger vi nu vores
fokus inden for dette område.
Hvad med medlemmerne i denne proces?
- Det er vigtigt, at medlemmerne er med i denne
proces, for vi ved, at klimadebatten optager rigtig mange. Derfor afholder vi i efteråret en række
dialogmøder over hele landet, hvor vi alle kan
debattere - både bestyrelsen og medlemmerne og medlemmerne med hinanden. Som bestyrelse skal vi ikke sidde i vores elfenbenstårn,
men ud blandt medlemmerne og høre, hvad de
siger.

Foto: Palle Peter Skov
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MPs formand Egon
Kristensen og resten
af bestyrelsen inviterer
i efteråret til dialog
om den fremtidige
klimakurs.

Opbakning fra de faglige organisationer
Formændene fra Dansk Magisterforening, Gymnasieskolernes Lærerforening og Dansk Psykologforening bakker i en
pressemeddelelse op om MP Pensions nye hensigtserklæring på klimaområdet:

Dansk Magisterforening er meget positiv over MP Pensions
offensive tilgang til at opfylde de globale klimamål, siger
Camilla Gregersen.

Gymnasieskolernes
Lærerforening støtter fuldt ud bestyrelsens hensigtserklæring og de
initiativer, MP Pension sætter i
gang på klimaområdet, siger
Annette Nordstrøm Hansen.

Dansk Psykologforening er meget tilfredse med, at MP Pensions bestyrelse benytter pensionskassens mulighed som
investor til at påvirke klimaforhold i tråd med aftalen fra Paris,
siger Eva Secher Mathiasen.
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Digital dialog sikrer
forbedringer
I den seneste tid har vi været i dialog med mange medlemmer for
at få konkret feedback og input til forbedringer af vores kommunikation.

Vi har undersøgt, hvordan I ønsker, at MP Pension fremover kommunikerer med jer, og hvordan pensionskassen kan være mere på forkant.
Vi har blandt andet spurgt ind til ”om du som
medlem finder det nyttigt, hvis MP Pension
automatisk minder dig om særlige tidsfrister og
anden vigtig information fx ved at sende dig en
påmindelse på mail eller anden notifikation”?
Hele 90% af vores medlemmer svarede klart ja.
Resultatet er tydeligt. MP Pension skal skabe en
mere effektiv kommunikationsplatform.

“

Medlemmerne skal opleve en proaktiv
pensionskasse, som henvender sig i god
tid med relevant information. Det kræver,
at vi kan kommunikere digitalt.
Jens Munch Holst, direktør MP Pension

“

Mail bliver vores primære kanal
Frem til i dag har MP Pension benyttet fysisk
post, når vi har sendt information til vores medlemmer. Udsendelse af breve er dog en langsom proces, som koster mange penge. Derfor
vil vi gerne have din mailadresse og benytte den
til at kommunikere fremover.
Vi sender relevant information, når der er nyt i
MP Pension, som er vigtigt for dig at vide. Vi lover, at vi ikke spammer dig! Derimod informerer
vi dig, så du ikke går glip af noget, og vi henvender os til dig i god tid.
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MP Pension sikrer naturligvis, at personfølsomme oplysninger og anden information, der er beskyttet af persondataloven, kun sendes via sikre
kanaler som Min pension eller e-boks.
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Vi bruger en million
af dine penge på
at sende et brev.
Hvis du giver os
din mail, er det gratis.
Send os din mail på minmail@mppension.dk
– så skriver vi, når der er noget, du skal vide.

Til gavn for miljøet
Selvfølgelig er det ikke helt gratis at sende en mail.
Men det er tæt på. Se beregningen og læs mere
på mppension.dk.

Ved at give os din mail bidrager du
positivt til miljøet. Udover den markante økonomiske besparelse tror
vi også på, at digitaliseringen vil
give bedre globale klimavilkår. Der
skal godt nok stadig bruges strøm
til computere og servere, men vi vil
spare på produktion og forsendelse.

Brevpost er alt for dyrt
Så meget koster det at sende ét brev til
alle medlemmer:
Konvolutter, papir, tryk,
administration:

654.500 kr.

Porto (10 kr. i gns.):

1.110.000 kr.

Samlet pris for ét brev:

1.764.500 kr.

Alle priser er pr. brev. til 110.000
medlemmer.
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Pension skal være
til at forstå

Foto: Thomas Busk

På vores nye PensionsWiki bliver svære ord og begreber
formidlet på forståeligt dansk.

Hos MP Pension er vi i fuld gang med at sikre, at vores medlemmer får den bedste service
i branchen. En af de mest synlige forandringer
er, at vi har ændret vores online-kommunikation
radikalt.
”Tidligere indeholdt mppension.dk al den information, som vi overhovedet kunne forestille os,
et medlem kunne få brug for. Den tankegang
har vi nu gjort op med,” siger Jens Munch Holst,
der er direktør for MP Pension, og fortsætter:
”Derfor har vi netop lanceret et kortfattet web10

site til MP Pension og en online PensionsWiki,
hvor de svære ord og begreber om pension bliver skrevet i et sprog, der er til at forstå. Det giver vores medlemmer en langt bedre service.”
PensionsWiki.dk bliver også brugt af MP Pensions egne rådgivere og vil fremadrettet være
en fælles vidensportal for både medlemmer og
ansatte.
”Vi har valgt også at gøre PensionsWiki.dk tilgængelig for offentligheden, da vi mener, at
alle, der har pension, kan få glæde af vores
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arbejde med at gøre pension forståeligt. Personligt håber jeg, at den vil sætte en ny standard i branchen,” udtaler Jens Munch Holst.
Ny Min Pension på vej
Det nye website og PensionsWiki.dk bliver suppleret af en ny Min Pension med nye selvbetjeningsløsninger.
”Medlemmerne kan allerede opleve en lille bid
af vores kommende løsning, da den nye forside
på Min Pension er lanceret. Men det er først til
efteråret, man kan tilpasse sin pension og sine
forsikringer med få klik,” siger Jens Munch Holst.
I dag får alle medlemmer fx en ægtefælle-/samleverdækning, når de bliver medlem. Men hvis
man ikke har en ægtefælle, kan man fravælge
denne dækning og spare lidt mere op i pension
hver måned.

”Vi håber, at vores medlemmer i fremtiden vil besøge Min Pension oftere for at sikre, at de ikke
betaler til noget, de ikke har brug for”, oplyser
Jens Munch Holst.

“

Vi håber, at vores medlemmer i fremtiden vil besøge Min Pension oftere
for at sikre, at de ikke betaler til noget,
de ikke har brug for.

Jens Munch Holst, direktør for MP Pension

“

Behovet for, hvordan den enkelte er dækket,
ændrer sig igennem det meste af livet i takt
med, at man fx bliver gift, får børn, bliver skilt,
børnene flytter hjemmefra og så videre. Så der
er god grund til at logge på Min Pension.

Om mppension.dk
Websitet mppension.dk vil i fremtiden primært være målrettet potentielle medlemmer, arbejdsgivere, faglige
organisationer og pressen. Som medlem kan man naturligvis altid benytte mppension.dk som indgang til at
logge på Min Pension eller til at besøge PensionsWiki.dk.
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Tjek på pensionen

Foto: MP Pension

Hvor mange danskere når frem til pensionsalderen, hvad er
livrente, og hvem får udbetalingen efter dig, hvis du dør i utide?
Kom med til pensionsmøde og få svarene.

Vi er på Ungdommens Uddannelsesvejledning
på Nørrebro i København. Rundt om bordet sidder 14 magistre mellem 35 og 67 år. Der er friske croissanter og kaffe på kanden. Tillidsmand
Morten Kolstrup har indkaldt til pensionsmøde
og inviteret pensionsrådgiverne Stig Sørensen
og Etly Degn fra MP Pension til at holde et fælles oplæg og give individuel rådgivning bagefter.
Stig og Etly starter med at fortælle om pensionskassen og går detaljeret igennem de konkrete dækninger med forsikring og pension. De
forklarer, hvor vigtigt det er at tjekke sin pensionsordning gentagne gange i løbet af livet – og
især når der sker en livsændring: man bliver
gift, får børn eller bliver alvorligt syg.

”Hvorfor kontakter I os så ikke bare”, er der en,
der spørger? Men nej. De færreste i forsamlingen ved, at pensionskassen ikke automatisk
får alle relevante oplysninger. I dag skal medlemmerne selv tage kontakt og fortælle om
ændringen. Det er en af grundene til, at vi lige
nu kører en kampagne for at få medlemmernes
mailadresse, så vi via mailen nemt og billigt kan
tage kontakt til den enkelte og sammen finde
ud af, om pensionen er, som den skal være.
Pension er også forsikringer
En anden overraskelse får de, da Stig fortæller, at
det faktisk kun er 53 procent af alle danske kvinder, der når frem til pensionistlivet. 27 procent
bliver invalide og 20 procent dør, inden de når 67
år. For danske mænd er tallene 56 procent, mens

Hov, har du ikke sendt os din mailadresse endnu?
Skriv til minmail@mppension.dk. Så kan vi tage kontakt til dig, når der er noget, du skal vide.
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18 procent bliver invalide og 26 procent dør. Så
pension er ikke kun opsparing til alderdommen
– det er også forsikringer her og nu, hvis du skulle
blive ramt af en kritisk sygdom, blive udsat for en
ulykke eller dø i utide.
Og har du styr på, hvem der får udbetaling efter
dig, hvis uheldet er ude? Især familier med dine,
mine og vores børn skal være opmærksomme på
begunstigelsesreglerne. Hvis du fx har begunstiget din ægtefælle efter din død, og han ikke er far
til dine børn, så vil hans børn arve efter ham, når
han dør. Dine egne børn får ikke del i summen.
Skræddersy din ordning
Efter det fælles oplæg er det tid til individuel
rådgivning. Stig og Etly har hver syv møder, og
alle tilmeldte får en halv times personlig samtale. Her kan de sammen gennemgå den enkel-

tes pensionsordning og tjekke, om alt er opdateret som ønsket.
Flere spørger til forskellen mellem livrente og
ratepension – og hvad der er bedst. Livrente er
en livsvarig, månedlig udbetaling af pensionen.
Ratepension bliver udbetalt i månedlige rater
over en aftalt periode på minimum 10 år. Det er
individuelt, hvordan pensionen er skruet bedst
sammen, og Stig og Etly råder derfor hvert medlem til den optimale løsning for netop dem. For
hvor meget skal man egentlig spare op – hvad
er nok? En branchestandard siger, at en pensionist har brug for ca. 80 procent af sin løn.
Til sidst er kaffen drukket, croissanterne spist,
og alle tilmeldte fra Ungdommens Uddannelses-vejledning er blevet lidt klogere på deres
pensionsordning.

Hvad fik du ud af mødet?
Charlotte Frese, UU-vejleder:
Jeg var glad for at få individuel rådgivning. Vi
gennemgik min pensionsordning, og jeg kunne spørge specifikt ind til, om jeg bør indbetale
ekstra til min pension. Jeg fik en arbejdsskade
på et tidspunkt og har haft nogle huller i mit arbejdsliv pga. barsel osv., så jeg har indbetalt for
lidt. Det vil jeg prøve at råde bod på.
Kirsten Aalling, UU- og e-vejleder:
Jeg er i tvivl om, hvor længe jeg skal blive ved
med at arbejde, og det fik jeg vendt med rådgiveren. For mig er det vigtigt at minde mine yngre kollegaer om, at de skal huske at interessere
sig for pension. Jeg engagerede mig ikke nok i
mange år, og det har desværre betydet, at jeg
ikke fik frameldt min ægtefællepension, inden
jeg blev 60 år.
Claus Fasmer, Koordinator:
Det var et fint servicetjek. Det giver mig tryghed
at gennemgå min pensionsordning, så jeg ved,
at den ser fornuftig ud, og min familie er sikret,
hvis der skulle ske mig noget. På fællesmødet
manglede jeg information om pensionskassens investeringsstrategi. For mig betyder ansvarlige investeringer langt mere end et super
højt afkast.
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Kort & vigtigt
Ny måde at rådgive på
MP Pension vil fra omkring den 1. juli 2017 tilbyde medlemsrådgivning med udgangspunkt i
den enkeltes og familiens samlede økonomiske
situation.
Ambitionen er, at uanset hvor, hvordan og i hvilken situation, I møder pensionskassen, skal I
opleve, at vi er til for jer, og at vi i vores rådgivning tager hånd om jer, jeres familier og jeres
pension.

Rådgivningsstrategien er et paradigmeskift for
MP Pension i den måde og i det omfang, vi rådgiver vores medlemmer. For at give medlemmerne et reelt billede af den samlede økonomiske situation vil vi tage højde for samspillet
mellem skat, offentlige ydelser, pensionsopsparing og privat formue.

Beregningsrenten ændres
Når vi beregner, hvor meget du kan forvente at
få udbetalt i pension, bruger vi en beregningsrente. Den er et udtryk for det afkast, vi forventer,
vores investeringer giver.
Vi forventer, at investeringsafkastet bliver lavere i de kommende år. Derfor har MP Pensions
bestyrelse valgt at sætte beregningsrenten ned
fra de nuværende 4,25 % til 3,75 % fra 1. januar
2017. Det kommer dog ikke til at betyde noget
for medlemmernes samlede pensionsudbetalinger. De afhænger nemlig ikke af beregningsrenten, men af de faktiske investeringsafkast.

på pension. Det er medlemmer, der stadig er på
arbejdsmarkedet, der bliver berørt.
Sænkningen af beregningsrenten får betydning
for forsikringsdækningerne, som er beregnet
som en procentdel af den livsvarige pension.
Hvis den forudsatte livsvarige pension sættes
ned, bliver det beløb, medlemmerne får udbetalt ved en forsikringshændelse, også sat ned.
Du får mere information i løbet af efteråret 2016.

Ændringerne i beregningsrenten kommer ikke
til at berøre medlemmer, som allerede er gået

Ny prognoseberegning
Indtil nu har vi anvendt prognoser uden deflation i
vores rådgivning, mens vi på Pensionsinfo.dk har
vist prognoser med deflation. Som led i vores
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rådgivningsstrategi vil vi derfor omkring den 1.
juli 2016 gå over til at bruge de samme (lavere)
prognosetal begge steder.
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Markedsrente med udjævning
På generalforsamlingen i april blev det besluttet, at nye medlemmer forventeligt får et markeds-renteprodukt fra den 1. januar 2017, mens
eksisterende medlemmer på den fleksible pensionsordning forventligt vil kunne vælge at skifte
fra gennemsnitsrente til markedsrente fra den 1.
juli 2017. Bestyrelsen fastsætter de nærmere datoer for introduktionen, og du vil modtage mere
information på et senere tidspunkt.

Modregning i invalidepension
På generalforsamlingen i april blev der vedtaget
nye regler for modregning i invalidepensionen
for eksisterende medlemmer. Der er tale om de
samme regler, som blev vedtaget for nye medlemmer på generalforsamlingen i 2015.
Der bliver modregning både inden for og uden
for eget fag, men først efter en bundgrænse på
50.000 kr. og kun med 50 øre for hver krones
lønindtægt. For medlemmer, der er tilkendt halv
invalidepension, er bundgrænsen 100.000 kr.,
og der modregnes med 25 øre for hver krones
lønindtægt.

For medlemmer, der i dag er invalidepensionister og har indtægt, kommer der en overgangsordning. Det betyder, at bundgrænsen lægges
oveni deres løn på ikrafttrædelsestidspunktet.

www.mppension.dk

Bestyrelsen fastsætter det konkrete ikrafttrædelsestidspunkt for de nye regler for såvel nye som
gamle medlemmer. Se de detaljerede regler for
modregning på pensionskassens hjemmeside
www.mppension.dk

Tilmeld dig vores medlemspanel
Medlemspanelet er din mulighed for at få indflydelse på, hvordan MP Pension skal udvikle sig
i fremtiden. Hvordan og hvor ofte skal vi kommunikere med medlemmerne? Hvilke produkter
skal vi tilbyde? Hvilke digitale kanaler skal vi være på? Hvilke selvbetjeningsløsninger har
medlemmerne mest brug for?
Oftest sender vi spørgsmål til dig online. Men nogle gange inviterer vi dig til at deltage i et
fysisk møde – eksempelvis en fokusgruppe eller et interview. Det kræver ikke nogen særlig
viden at være paneldeltager, bare du har lyst til at give din mening til kende, så sørger vi for
resten.

Har du lyst til at være med? Send en mail til nsa@unipension.dk
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Dialogmøder
om ansvarlige
investeringer
MP Pension inviterer alle medlemmer til
dialogmøder i København 12/9, Odense 19/9
og Århus 22/9.
Her vil vi gerne diskutere, hvordan pensionskassen imødegår klimaforandringerne igennem aktivt ejerskab.
Hold øje med mppension.dk,
hvor vi annoncerer det præcise
tidspunkt og sted.
Du kan også sende os din e-mailadresse på
minmail@mppension.dk
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