
DECEMBER 2017MEDLEMS
NYT

Mette Walsted: 
Nu er jeg  
finansminister  
i mit eget liv

Højt afkast i sigte
MP i toppen af branchen for 8. år i træk

Tema om selvstændige
Sådan optimerer du din pension

Mød kandidaterne til bestyrelsesvalget
Sidste chance for at stemme 13. december
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Husk at stemme på din favoritkandidat

Formanden  
har ordet
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Der er lige nu bestyrelsesvalg i MP, og jeg  
håber, mange af jer vil benytte lejligheden til 
at stemme. Der er to kandidater på valg og ni  
opstillede. Du kan lære dem alle bedre at  
kende i dette nummer, så du ved, hvem du 
skal stemme på. Du kan se kandidaternes 
fulde præsentation og afgive din stemme på  
mppension.dk/valg2017. Sidste frist er onsdag 
 den 13. december kl. 12. 

I MP Pension har vi medlemsfællesskabet i fo-
kus, fordi vi allesammen ejer pensionskassen. 
Vi har de seneste par år arbejdet på at forny 
medlemsdemokratiet og fremme dialogen. 
Udover generalforsamlinger og bestyrelses-
valg sker det blandt andet gennem dialogmø-
der rundt omkring i landet. 

Vi har netop afholdt et dialogmøde med bør-
nearbejde og investeringer som tema, og der 
kommer flere i 2018. Det er en god anledning 
for mig til at få indsigt i, hvad der rører sig, og I 
får mulighed for at møde bestyrelsen og stille 
spørgsmål. 

I dette nummer kan du også læse et tema med 
fokus på selvstændige. Vi har mødt Mette Wal-
sted Vestergaard, der både er medlem her hos 
os og sprunget ud som selvstændig. Hun er 
meget opmærksom på at få optimeret sin pen-
sionsordning og vil gerne sprede budskabet 
om, at pension er vigtigt. I MP forventer vi, at 
flere og flere medlemmer bliver selvstændi-
ge, så vi har naturligvis også en skræddersyet 
løsning til dem. Læs meget mere og få tips og 
tricks på side 7.  

I MP har vi fokus på ansvarlige investeringer, 
og via aktivt ejerskab bruger vi vores indflydel-
se til at påvirke selskaberne til at agere ansvar-
ligt. Men der er en grænse, og derfor vælger vi 
ind imellem at ekskludere selskaber, hvis dia-
logen ikke fører nogen vegne. Det kan du læse 
mere om på side 8.

Hvis du har holdninger, idéer eller andet, som 
du gerne vil dele med mig, kan du skrive til mig 
på formand@mppension.dk

Egon Kristensen
Bestyrelsesformand

Jeg håber, mange af jer vil benytte lejlig-
heden til at stemme. Der er to kandida-
ter på valg og ni opstillede.

Redaktion: Mogens Holbøll (ansvarshavende), Christina Dorff (redaktør), Kif Frimodt, Anders Wolter, Christian Gundtoft.
Layout: www.blacknetwork.dk · Tryk: Grafisk Rådgivning ApS · Oplag: 123.000. 
MP Pension – Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, 2820 Gentofte, tlf: 39150102.
www.mppension.dk, post@mppension.dk · Åbningstider: mandag-onsdag 9-16, torsdag 9-18 og fredag 9-15 · CVR-nummer: 20766816.
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8,4%

2017

Igen i år kan MP Pensions medlemmer se frem til at 
få et rigtigt godt afkast på pensionsopsparingen. Det 
seneste tal fra 31. oktober viser et afkast på 8,4%.

Højt afkast i sigte

Tekst: Christian Gundtoft

”Markederne og vores porteføljer har udviklet 
sig særdeles positivt i år. Særligt de seneste 
måneder har været gode”, siger investerings-
chef i MP Pension, Anders Schelde.

Fra 2009 og frem har MP Pension gennemsnit-
ligt leveret et afkast på over ni procent, hvilket 
er et af de bedste i branchen.

”Det giver tryghed for vores medlemmer, at  
vores investeringer genererer så fine resul-
tater. Nu er året ikke omme endnu, og noget 
kan jo pludselig gå galt, men min vurdering 
er, at resten af året ser ganske fornuftigt ud, 
så jeg tror, der er et godt afkast i sigte”, siger  
Anders Schelde.

2017

Vidste du?
MP Pension har i løbet af de seneste otte 
år været en af de danske pensionskasser, 
der har været bedst til at tjene penge til 
medlemmerne og leveret afkast i toppen 
af branchen.
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Følg os og få nyheder om afkast.



Jeg er min egen finansminister
Mette Walsted Vestergaard sætter regelmæssigt tid af til  
at gennemgå sin økonomi. I dag er hun selvstændig og ved,   
det i den situation er ekstra vigtigt at indbetale til pension.

og allerede fra dag ét overvejede hun, hvad hun 
skulle gøre med pensionen, som hun via sin løn 
i DR var vant til blev indbetalt automatisk. 

Fik rådgivning til at optimere sin ordning
Mette valgte at indbetale nøjagtig det samme 
beløb, som hver måned var blevet trukket fra 
lønkontoen i DR.

”Jeg ringede ganske enkelt til MP Pension og fik 
hjælp til at optimere min ordning. Jeg må sige, 
at MP har nogle rigtig dygtige rådgivere, som 
jeg har haft stor glæde af”.

Mette Walsted Vestergaard har også valgt at 
have en lille ekstra pensionsopsparing i en 

44-årige Mette Walsted Vestergaard har, fra hun 
var ganske ung, været helt bevidst om, at op-
sparing til pension er uhyre vigtigt, hvis hun skal 
se frem til en tryg alderdom. 

”Det er hverken sødt eller charmerende, når 
kvinder ikke interesserer sig for økonomi – det 
er bare dumt”, siger Mette, da MedlemsNyt mø-
der hende på en konference, hvor hun fungerer 
som ordstyrer med sikker fremtoning.

Mette Walsted Vestergaard ved, hvad hun vil. 
Mange kan måske huske hende fra de mange 
år, hun tonede frem som vært på DR’s TV Avi-
sen. Hun stoppede for at blive selvstændig med 
sin egen virksomhed inden for kommunikation, 

TEMA: PENSION FOR SELVSTÆNDIGE

For mange af os er pensionen  
den største formue, vi laver i livet.  
Så det siger sig selv, at det gælder 
om at have styr på den.

 4

Tekst: Christian Gundtoft
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Jeg er min egen finansminister

bank. Her har hun valgt en profil med høj risiko 
for at forstå mekanismerne bag.

”Det er ikke noget stort beløb, og det er sådan 
set bare for sjov, så jeg kan følge med i marke-
derne. På samme måde har jeg også sat lidt 
penge af til ren aktiespekulation. På den måde 
kan jeg bedst lære at forstå, hvad investering 
egentlig går ud på”.

Af samme årsag er MP Pensions nye produkt 
markedsrente også noget, Mette Walsted Ve-
stergaard vil se nærmere på. I dag har hun sin 
opsparing på gennemsnitsrente.

Idéen med at blive finansminister i sit eget liv, 

opstod for alvor, da Mette slog pjalterne sam-
men med en mand, der viste sig at tjene mange 
flere penge end hende. Det brød hun sig egent-
lig ikke om, og da manden ikke gik meget op i 
indbetalinger til pension, var det her, hun satte 
ind med sit modangreb.

”På den måde vidste jeg, at når vi blev gamle, så 
kunne jeg følge med rent økonomisk”, siger hun 
med et smil.

Forholdet til manden gik ikke, men de fik to børn 
sammen, så Mette Walsted Vestergaard har fået 
tilpasset sin pension til den situation, hun står 
i nu – altså uden ægtefællepension men med 
børnepension og de rette forsikringer. Igen et 
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godt argument for fra tid til anden at gå pensi-
onsordningen igennem.

”For mange af os er pensionen den største for-
mue, vi laver i livet. Så det siger sig selv, at det 
gælder om at have styr på den”.

Pligt at have styr på pensionen
Overvejelser om at blive gammel og skulle gå 
på pension har Mette Walsted Vestergaard ikke 
mange af. Hun håber, hun kan arbejde, til hun 
er 90 eller 100, selv om hun godt ved, det ikke 
er så realistisk.

”Jeg er vel et gennemsnitligt menneske, så den 

dag kommer nok også, hvor jeg går på pension. 
Men så er det jo rart at vide, at økonomien i den 
situation ser ganske rimelig ud”.

Mette Walsted Vestergaard betragter det med 
at holde styr på økonomien og pensionsopspa-
ringen på samme måde som andre pligter.

”Det er ikke fordi, jeg synes, det er vildt sjovt. 
Men sengetøjet skal skiftes en gang imellem, 
og gulvet skal vaskes. Sådan er det også med 
økonomien. Den skal tilses fra tid til anden. Og 
når man først stikker snuden ned i sagerne, så 
ender det med at være ganske morsomt og  
interessant”. 

RING TIL OS OG FÅ RÅDGIVNING PÅ

3915 0102

Homeparties for kvinder 
Mette Walsted Vestergaard har været med til at stifte en bevægelse, 
der hedder Kvindeøkonomien, som handler om at oplyse kvinder 
om økonomiske forhold. Med i Kvindeøkonomien er blandt andre  
tidligere direktør i Mybanker John Norden, kommunikationsrådgiver  
i WeDoCommunication Anne Thygesen og tidligere folketingsmedlem 
for De Radikale Camilla Hersom.

”Vi holder homeparties, hvor økonomiske emner som aktiekøb og 
opsparing er på programmet. Parolen er enkel: Har du styr på økonomi-
en, har du meget bedre styr på dit eget liv”.

Bevægelsen Kvindeøkonomien sætter også fokus på kvinder, der 
er kommet i økonomisk uføre. Og Mette Walsted Vestergaard har et  
særligt fokus på udsatte kvinder, der er havnet i et forhold med  
psykisk eller økonomisk vold, som hun kalder det. Altså kvinder, der  
af deres mænd er blevet presset til for eksempel at optage gæld  
eller blive i forholdet på grund af økonomisk afhængighed.

Følg MP Pension og få løbende tips og tricks til at optimere din 
pension.
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Tips til selvstændige 
 
På et arbejdsmarked i rivende udvikling kan vi forvente, at der  
de kommende år kommer flere og flere selvstændige. Til dem  
har MP også en løsning.

MP-SELVSTÆNDIGE I TAL

52 år

74 %

4.548 kr.

1.232.563 kr.
i gennemsnitsalder

er kvinder

i gennemsnitlig indbetaling pr. måned

i gennemsnitligt depot
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TEMA: PENSION FOR SELVSTÆNDIGE

Tekst: Christina Dorff

De fleste medlemmer af MP er ansat på fælles 
offentlig overenskomst, men har du tanker om 
at blive selvstændig, kan du etablere en indivi-
duel pensionsordning hos os på fuldstændig 
samme vilkår som før. 

Det betyder, at selvstændige bliver medejere af 
pensionskassen og får forsikringer til kostpris, 
lave omkostninger, gode afkast og bliver en del 
af medlemsdemokratiet. Selvstændige kan frit 
sammensætte deres pensionsordning blandt 
vores produkter.

Virksomhedsaftale med MP
Selvstændige, der når folkepensionsalderen, 
har ret til folkepension på lige fod med alle  
andre. Men har du ikke sparet op til pension  
undervejs i arbejdslivet, risikerer du, at der bli-
ver stor forskel mellem det, du har tjent, mens 
du arbejdede, og din indtægt som pensionist. 

Mange selvstændige vælger at spare op i deres 
virksomhed, men det er ikke altid den bedste 
vej til en tryg alderdom. Derfor kan det være en 

god idé at tage en snak med en pensionsrådgi-
ver og lave en virksomhedsaftale. Vi har samlet 
de tre vigtigste råd til selvstændige:

1. Spar og justér løbende
Få lavet en pensionsopsparing i tide og 
undgå at lægge alle æg i samme kurv, når det 
gælder opsparing til tiden efter arbejdslivet. 
Konjunkturer og konkurrencesituationen kan 
ændre sig. Det er vigtigt, at din personlige 
økonomi tager højde for det.

2. Vær skarp på skatteregler
Selvstændige skal være særligt opmærksomme 
på skatteregler. Har du egen virksomhed, 
og har du allerede en pensionsordning, kan 
du indbetale ekstra til din pension inden 
udgangen af året og opnå en skattefordel. 

3. Lav forsikringer til dig og din familie
Som selvstændig bør du tjekke, at du er 
forsikret, hvis du bliver syg eller mister din 
arbejdsevne. Du bør også sikre din familie via 
børne- og ægtefælledækninger.
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MP Pension dropper at investere i verdens største supermarkeds-
kæde, Walmart, der er under anklage for systematisk at forhindre 
deres ansatte i at organisere sig. MP’s forsøg på at påvirke  
butikskæden til at ændre stil er endt blindt.

MP skrotter 
Walmart

ringer af medarbejdernes grundlæggende ret 
til at organisere sig. Det kan vi som arbejds- 
markedspensionskasse ikke leve med. Derfor 
har vi nu valgt at ekskludere selskabet”.

Selskaber, som bliver ekskluderet, kommer på 
MP’s eksklusionsliste. Når et selskab befinder 
sig på eksklusionslisten, må vi ikke investere i 
det. 

”Vi går ind for aktivt ejerskab, og eksklusion 
er sidste skridt. Både vi og vores samarbejds-
partner Hermes EOS mødes jævnligt med  
selskaber for at diskutere best practice inden 
for selskabsledelse og social ansvarlighed. Og 
vi vurderer løbende, om selskaber lever op til 
vores retningslinjer. Hvis ikke, så ekskluderer vi 
dem”, siger Jens Munch Holst.

Vi genvurderer ekskluderede selskaber hvert 
kvartal.

Tekst: Christina Dorff

De seneste år er Walmart blevet kritiseret for 
dårlige arbejdsforhold, lave lønninger, bør-
nearbejde og modstand mod medarbejder-
nes ret til at organisere sig. MP har via vores  
internationale samarbejdspartner Hermes EOS 
været i dialog med Walmart adskillige gange 
siden 2009 og diskuteret de forskellige emner. 

Især fundamentale arbejdstagerrettigheder 
som retten til at organisere sig har stået højt 
på dagsordenen, og her har MP´s forsøg på at 
påvirke Walmart ikke ført til tilstrækkelige æn-
dringer.   

Eksklusion er sidste skridt
Om baggrunden for eksklusionen siger MP 
Pensions direktør, Jens Munch Holst:

”MP Pension har været i dialog med Walmart 
gennem længere tid og vurderer, at dialo-
gen på trods af markante fremskridt på andre 
områder ikke har ført til de nødvendige forbed-

MP Pension er en aktiv investor. Derfor stem-
mer vi på selskabernes generalforsamlinger 
og forsøger at påvirke en ansvarlig adfærd 
i de virksomheder, vi investerer, i gennem 
aktivt ejerskab. Det sker ved en løbende 

dialog for at følge op på virksomhedernes 
strategier og resultater. Hvis vi finder forhold 
i konflikt med vores retningslinjer, tager vi 
en konkret dialog med virksomheden for at  
forbedre dem.

Hvad er aktivt ejerskab?

ANSVARLIGE INVESTERINGER
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Walmart er 
verdens største 

supermarkedskæde. 

Står bag cirka 15 procent af 
salget af dagligvarer i USA. 

Har over 2 millioner medarbej-
dere på verdensplan.

Har mere end 4.000 
butikker i USA. 
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Vi vurderer løbende, om selskaber lever 
op  til vores retningslinjer.  Hvis ikke, så 
ekskluderer vi dem.

MP Pension har 
pt. ekskluderet 41 

selskaber. 
Du kan se den 

fulde liste på vores 
hjemmeside.

Se video med direktør i 
MP Pension Jens Munch Holst, 
hvor han fortæller om bag - 
grunden for eksklusionen.
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Gør din indflydelse 
gældende 
 
Valget til MP Pensions bestyrelse er i gang. Der er opstillet  
ni kandidater, og blandt dem skal der vælges to bestyrelses-
medlemmer for en periode på fire år.

Afstemningen foregår online fra 22. november til 13. december 2017 kl. 12.00. Vi har sendt en 
meddelelse til alle medlemmer via e-Boks, hvorfra du kan stemme. Hvis du ikke har e-Boks, så gå  
ind på mppension.dk/valg2017 og klik på linket ”Stem med NemID”.

Sådan stemmer du

Valgresultatet offentliggøres på MP Pensions 
hjemmeside den 14. december. De nye besty-
relsesmedlemmer tiltræder den 1. januar 2018 
og vælges for en fireårig periode.

Tekst: Christina Dorff

Som medlem og medejer i MP Pension er du 
med til at bestemme, hvem der skal sidde 
i bestyrelsen. Denne gang skal der vælges 
to bestyrelsesmedlemmer blandt de ni op-
stillede kandidater, og du kan stemme på op til 
to kandidater. Sidste frist for at stemme er den 
13. december.

Læs den fulde præsentation af kandidaterne på mppension.dk/valg2017

BESTYRELSESVALG 2017

Følg os og få løbende nyheder 
om bestyrelsesvalget.
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Jeg stiller op for at sikre, at de 
klimavenlige hensigter bliver 
fulgt op med faktisk hand-
ling.  Jeg stiller op på valg-
grundlag med Troels Juel, et 
valggrundlag støttet af Ansvar-
lig Fremtid og Kritiske Pensi-
onskunders medlemmer.

Det handler ikke kun om klima, 
men også om, at grønne virk-
somheder i snart et årti har le-
veret stærkere afkast end de-
res fossile konkurrenter. Det er 
derfor på høje tid at sadle om. 
Med mit kandidatur ønsker 

Jeg stiller op, fordi jeg som 
pensionist har fået bedre tid til 
at engagere mig i borgerlige 
ombud. 

Jeg ved fra mine otte år i  
DM´s hovedbestyrelse og for-
retningsudvalg, hvor tidskræ-
vende en ordentlig indsats er. 
 
Mit fokus vil være at trække in-
vesteringerne ud af den fossile 
økonomi, som ødelægger vo-
res livsgrundlag. Eller rettere: 
at fremskynde  den nødven-

MP Pensions primære formål 
er at sikre medlemmerne et 
godt økonomisk grundlag, når 
de går på pension. Jeg vil sikre, 
at bestyrelsen er sig dette for-
mål bevidst, når der skal træf-
fes beslutninger. 

Jeg stiller op til bestyrelsen, 
fordi jeg oplever en mere og 
mere politiserende bestyrelse, 
hvor bestyrelsens medlemmer 
ønsker at varetage personlige 
politiske holdninger gennem 
pensionskassens investerin-

jeg at sætte handling bag MP  
Pensions klimastrategi. Ud-
over et øget fokus på ansvarli-
ge investeringer er der behov 
for at rydde op i den nuværen-
de screeningproces. 

Jeg vil arbejde for, at  MP ved-
bliver at være en konkurrence-
dygtig pensionskasse. Solide 
overskud til medlemmerne er 
en pensionskasses fremme-
ste opgave. Derfor skal admi-
nistrationsomkostningerne 
løbende revideres.

dige omstilling, som allerede 
er irreversibel  – Trump eller 
ej.  Der er nemlig  rigtig man-
ge penge i at promovere den 
teknologi, der kan udvikle og 
optimere anvendelsen af ved-
varende energikilder, og det 
har den mest indsigtsfulde del 
af pengemagten for længst 
indset. 

Klimaets problemer vil blive 
løst. Den næste globale udfor-
dring er uligheden, og den må 
vi løse i andre fora.

ger. Jeg er enig i, at der kan 
være enkelte særlige områder, 
som pensionskassen af etiske 
grunde ikke bør investere i. 
Men jeg oplever en tendens 
til, at stadig flere politiske om-
råder bliver inddraget i pensi-
onskassens overvejelser om 
fremtidige investeringer. 

Pensionskassen er ikke et sted, 
hvor man skal drive partipolitik 
eller arbejde for at fremme en 
bestemt samfundsudvikling. 

Tobias Bornakke

Ole Eistrup

Rasmus Hansen
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Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil 
videreføre det arbejde, jeg som 
formand har stået i spidsen for 
de seneste to år. Det vigtigste 
for mig er her at varetage alle 
medlemmers interesser. 

Jeg stiller op på fælles valg-
grundlag med Thomas Sams 
fra DM, og min personlige sup-
pleant er GL’s formand Annette 
Nordstrøm Hansen.

Mine primære fokusområder 
er:

• At sikre et højt afkast, så 
medlemmerne sikres den 
bedst mulige pension.

• At føre en fornuftig og an-
svarlig investeringspolitik.

• At foretage klimavenlige 
investeringer i forlængel-
se af Paris-aftalen.

• At sikre medlemsindfly-
delse og dialog.

• At give kompetent rådgiv-
ning til medlemmerne.

• At samarbejde tæt med de 
faglige organisationer GL, 
DM og DP.

Andreas Munch

Troels Juel

Egon Kristensen

Det er medlemmerne, som 
skal leve med konsekvenserne 
af de valg, MP Pension træffer. 
Derfor er det af stor betydning, 
hvem der bliver valgt til besty-
relsen. MP Pensions bestyrel-
se skal sikre effektiv implemen-
tering af de beslutninger, som 
bliver truffet på generalforsam-
lingen.

Jeg arbejder for åbenhed og 
transparens, for en klimaven-
lig investeringspolitik og for, at 
MP Pension effektivt efterlever 
menneskerettighederne. Det-

te skal ske inden for rammerne 
af FNs Global Compact-prin-
cipper og OECDs retningslin-
jer for multinationale virksom-
heder.

Mit primære fokusområde 
er at sikre, at gode afkast går 
hånd i hånd med en social og 
klimavenlig investeringsprofil. 
Jeg stiller op på samme valg-
grundlag som Tobias Bornak-
ke – et valggrundlag, som er 
støttet af Ansvarlig Fremtid 
og Kritiske Pensionskunders 
medlemmer.

Jeg ønsker at bringe ordent-
lighed og professionalisme 
ind i investeringspolitikken og  
bestyrelsesarbejdet. 

Jeg vil bruge erfaring fra min 
globale erhverv/iværksætter-
karriere til at bistå med arbej-
det omkring globale tendenser 
og problematikker. 

Jeg vil derudover arbejde med 
at udforme en strategi for inve-
steringer i fremtidens teknolo-
gier og arbejdsformer og med 

at adressere disruptionspørgs-
målet. 

Der mangler et bestyrelses-
medlem, der kan repræsente-
re Fyn, Sydjylland og Øerne, og 
jeg vil som eneste kandidat fra 
disse områder være god til at 
bringe en geografisk balance i 
bestyrelsen og være medlem-
mernes talerør. Jeg vil kæmpe 
for medlemmerne og sikre en 
god og solid pensionskasse, 
der fokuserer på kerneopga-
verne.
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Lene Porsborg

Thomas Sams

Amalie Sommer

Jeg stiller op til bestyrelsen i 
MP Pension, da jeg mener, at 
jeg med min erfaring, viden 
og livsindstilling kan bidrage 
til, at MP Pension opnår det 
højst mulige afkast samtidig 
med, at der investeres i etisk 
forsvarlige virksomheder.  
 
MP Pension skal forblive en 
medlemsejet pensionskasse, 
der varetager medlemmernes 
interesser. Ligeledes skal pen-
sionen sikres for de generati-
oner, der kan have udsigt til at 

Jeg stiller op for at sikre, at  
direktionen i MP Pension mø-
des af en analytisk stærk be-
styrelse uden snævre politiske 
agendaer. Jeg stiller op på fæl-
les valggrundlag med MP Pen-
sions formand, Egon Kristen-
sen, som jeg har arbejdet godt 
sammen med i bestyrelsen. 

I bestyrelsesarbejdet vil jeg 
have særligt fokus på høje, 
langsigtede afkast, lavt om-
kostningsniveau, enkle pen-
sionsprodukter, gennemsig-

Som pensionskasse har vi et 
ansvar for, at investeringer er 
bæredygtige med hensyn til 
CSR og giver gode afkast – det 
synes jeg er ret enkelt, og jeg 
har stærke holdninger til det. 
En bestyrelse skal i høj grad 
sætte en tydelig retning og 
nogle overordnede principper, 
som den daglige ledelse så 
skal handle på. 

Jeg stiller op til bestyrelsen, 
fordi jeg har stærke kompeten-
cer til at sætte retning for MP 

skulle undvære folkepensio-
nen.

Mit primære fokusområde er 
at sikre, at kendskabet til pen-
sion udbredes til også at om-
fatte de yngre generationer.
 
Jeg vil derfor arbejde for at 
styrke kommunikationen til 
denne målgruppe, så kend-
skabsgraden bliver langt hø-
jere og interessen større, end 
den er i dag.

tighed og en ansvarlig profil. 
Jeg vil gøre mit yderste for at 
repræsentere alle medlemmer 
i arbejdet for en god og sikker 
pension. 

På ESG-området bakker jeg op 
om det aktive ejerskab, hvor vi 
gennem dialog og stemme-
afgivning ved generalforsam-
linger påvirker retningen i de 
selskaber, vi har investeret i. 
Det er et langt, sejt træk, men 
jeg tror på, det er umagen 
værd!

pension og gode erfaringer til 
at give kvalificeret strategisk 
sparring til den daglige ledel-
se, så vi sikrer, at vi altid bevæ-
ger os i den vedtagne retning. 

Jeg stiller desuden op, fordi jeg 
mener, at bestyrelsen skal af-
spejle medlemssammensæt- 
ningen bedre. Derved øger vi 
sandsynligheden for, at MP 
pensions udvikling og dens  
investeringer kommer alle 
medlemmer ligeligt til gode. 
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Medlemmer i MP

  
 

Hvad betyder 
karens?
Når du er ansat på en kollektiv overenskomst, bliver du optaget i MP 
Pension med en karensperiode på seks måneder. Du er forsikringsdækket 
i din pensionsordning fra dag ét. 

Karensperioden har betydning, hvis du forud for din optagelse/genopta-
gelse er syg, og du i karensperioden får brug for fx din invalidepension. Er 
der en påviselig sammenhæng mellem dét, du fejlede forud for din opta-
gelse/genoptagelse, og den sygdom, du søger om at få tilkendt pension 
for, vil det påvirke dine forsikringsdækninger.

Bliver du derimod syg efter din optagelse, fx i karensperioden, er du fuldt 
forsikringsdækket. Som udgangspunkt er din karensperiode overstået, når 
din arbejdsgiver har indbetalt til din pensionsordning i seks måneder.

OBS!
For frivillige medlemmer af MP Pension, som indbetaler månedlige  
pensionsbidrag via arbejdsgiver, gælder der særlige vilkår. Læs mere på 
mppension.dk

Derfor 
modtager du 
MedlemsNyt
Vi sender MedlemsNyt til dig tre gange 
om året. Det gør vi for at sikre, at du har 
modtaget vigtig information om din 
pensionsordning.

vig
tig

t&
kort

10%
optaget på den fleksible
ordning har justeret eller 
til/fravalgt deres dækninger.

2%
betaler ekstra til pensions- 
opsparingen via deres 
arbejdsgiver.

4%
har indbetalt et ekstra  
indskud på deres 
pensionsopsparing.

9%
har overført pensions- 
opsparinger fra andre
selskaber.

Følg os på facebook.com/mppension

Har du optimeret din pension? Ring til os og få rådgivning.
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Der sker ikke noget med din eller din ægtefælles pension, hvis I bliver skilt. I beholder 
hver jeres pensioner. Men er du lige blevet skilt, bør du undersøge, om du betaler til en 
ægtefælledækning. Den kan du fravælge og dermed spare mere op til din egen pension. 

Få transparent 
pension –
skift gratis til 
markedsrente

Medlemmer på gennemsnitsrente 
kan vælge at skifte til markedsren-
te. På markedsrente får du et mere 
gennemskueligt produkt, hvor du  
måned for måned kan følge med i  
udviklingen af din pensionsordning. 

Hvis du ønsker at skifte til markeds-
rente, kan du logge på mppension.
dk  og benytte vores selvbetjenings-
løsning. Har du brug for rådgivning, 
sidder vi klar ved telefonerne.

Pension ved skilsmisse

Generalforsamling 2018

Dialogmøde om børnearbejde
I november holdt vi dialogmøde med børnearbejde som tema. Her kunne deltagerne 
høre om, hvordan Red Barnet og MP Pension forholder sig til børnearbejde og investe-
ringer. De kunne også møde repræsentanter fra vores internationale samarbejdspart-
ner Hermes EOS.
 
Flere dialogmøder er på vej i 2018, første gang bliver den 20. og 22. marts. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 7. april 2018, hvor 
MP Pension inviterer til årets generalforsamling i Århus. 
Fristen for at indsende medlemsforslag er den 24. februar 
2018.  
 
Få løbende orientering på mppension.dk/gf2018

Du er altid velkommen 
til at ringe til os på  
3915 0102

9%
har overført pensions- 
opsparinger fra andre
selskaber.

Se tid og sted og tilmeld dig på mppension.dk

Husk at fravælge ægtefællepension, inden du bliver 60 år.

Spørgelysten var stor til dialogmødet om børnearbejde. Se videoreportage derfra på 
vores Facebookside.
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mppension.dk

 Bestyrelsesvalg 2017

Hvilke to kandidater skal stemmes ind i  
MP Pensions bestyrelse? Det er vores 120.000 
medlemmer og medejere, der bestemmer.

Du kan afgive din stemme fra 22. november 2017  
til 13. december 2017 kl. 12.

Find information om kandidater og stem: 
mppension.dk/valg2017

Stemmer 
du?

Stem!


