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Pension betyder tryghed og frihed
15 procent i afkast 2019
Medvind på mange markeder
Generalforsamling i H.C. Andersens fodspor
Kom til Odense den 28. marts
Skattefusk nej tak
Skærpet fokus på selskaber i skattely

Formanden har ordet

Ses vi til
generalforsamling
og 60-års
jubilæum?

I år holder vi generalforsamling lørdag den 28.

Bestyrelsen foreslår, at vi i anledning af pensions-

marts i H.C. Andersens by, Odense. Udover man-

kassens 60-års jubilæum i år skifter navn. Vi glæ-

ge spændende dagsordener til selve generalfor-

der os til at tage telefonen og sige ”du har ringet

samlingen får du mulighed for at høre et oplæg af

til AkademikerPension”, men det kræver naturlig-

professor i filosofi Vincent Hendricks og besøge

vis, at et flertal på generalforsamlingen stemmer

eventyrlige museer, der formidler H.C. Andersen.

for bestyrelsens forslag.

Vi håber at se medlemmer i alle aldre fra hele landet, da MP Pension giver tilskud til transporten,

Derfor håber vi også, at du deltager på general-

ligesom vi plejer. Så kom og pust endnu mere liv i

forsamlingen eller afgiver fuldmagt, så du giver

medlemsdemokratiet og lad os sammen slå sid-

din stemme til kende, selv om du ikke kan være

ste års deltagerantal, hvor 436 medlemmer var

til stede på dagen.

samlet.
15 procent i afkast
Vi vil gerne hedde AkademikerPension

Vi fik et flot afkast tæt på 15 procent i 2019, og i

På generalforsamlingen i marts foreslår bestyrel-

MP Pension er det alle jer 138.000 medlemmer,

sen, at MP Pension – Pensionskassen for Magistre

der får glæde af dette afkast. Hos os er det ikke –

& Psykologer skifter navn til AkademikerPension.

som i mange andre selskaber – blot nogle få med
ekstra høj risiko, der får et højt afkast. Som du kan

Siden 1960 har vi været en pensionskasse for aka-

læse i artiklen på næste side, viser data fra det

demikere, og for 60 år siden var titlen magister

uafhængige analysehus Morningsstar, at vi ligger

naturlig at anvende. Det har dog ændret sig med

helt fremme i feltet, når vi bliver sammenlignet

årene, og i dag er det de færreste magistre, som

med andre danske pensionsselskaber. Det kan vi

identificerer sig med denne titel.

godt være stolte af.

I 2019 gennemførte vi en medlemsundersøgelse, som viste, at 75 procent af vores medlemmer,
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som jo er magistre, psykologer og gymnasielære-

Egon Kristensen

re opfatter sig selv som akademikere.
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Højt afkast på
15 procent
2019 betød medvind på mange markeder og derfor et solidt investeringsresultat.
Alle 138.000 medlemmer i MP Pension kan se tilbage på

Mere moderate afkast de kommende år

et fremragende 2019, hvor pensionskassen blev hele 16,4

Pensionsopsparing skal ses på den lange bane, og man-

milliarder rigere, hvilket svarer til et afkast tæt på 15 pro-

ge investeringsøkonomer spår mere moderate afkast i

cent.

årene, der kommer. Lejet vil nok nærmere ligge på omkring 5 procent med risiko for år med en del afvigelser.

”Det er et virkeligt godt afkast, og vi er meget tilfredse.
Det høje afkast er især trukket af et utroligt stærkt aktie-

”I 2020 har vi valg i USA, og vi går ind i året med en del

marked, der isoleret set gav et afkast på over 30 procent.

geopolitisk uro og en ulmende konflikt i Mellemøsten.

Men stort set alle vores investeringer havde medvind.

Det er bare nogle af de faktorer, der kan påvirke marke-

Selv vores ejendomme, der som aktivklasse klarede sig

derne, så det er meget vanskeligt at sige, hvor det hele

dårligst, kom ud med et afkast på 9 procent”, siger inve-

ender. Vi er dog stadig fortrøstningsfulde og satser på et

steringschef i MP Pension, Anders Schelde.

afkast i positivt terræn også i 2020, men risikoen for mere
ekstreme udfald i begge retninger er steget”, siger An-

Klimapuljen gav flot afkast

ders Schelde.

Klimapuljen og de alternative investeringer i blandt andet vind- og solenergi gav også flotte afkast i 2019. Det

Fra 2009 til 2019 har MP Pension haft et gennemsnit-

beviser, at MP Pensions tilgang med at understøtte den

ligt afkast på 9 procent. Det placerer os i toppen af det

grønne omstilling også er en god forretning. Klimapuljen

danske pensionsmarked, når vi bliver målt op imod

alene fik et afkast på 21 procent.

pensionsprodukter med samme risikoprofil ifølge det
uafhængige analysehus Morningstar.

”Vi plejer at sige, at hos os går afkast og ansvarlighed
hånd i hånd. Årets resultat viser, at det ikke bare er tom15%
15

15,1%
15,1

Danica

12,5%
12,5

15,5
15,5%

16,0
16,0%

17,6%
17,6

13,0%

Velliv Passiv

Velliv Aktiv

PBU

PensionDanmark

AP Active

PFA+

Industriens

Topdanmark

10,2

12,4%
12,3%
12,4
12,3

Skandia

11,8

Sampension

11,8%

10,2%

13,5%
13,0 13,5

MP Pension
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ifølge Morningstar.
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For mig betyder
pension tryghed
og frihed
Stéphanie Surrugue arbejder som international korrespondent med
base i Frankrig og farer rundt i verdens brændpunkter. Det flakkende
liv har gjort hende bevidst om, hvor stærk den danske velfærdsmodel
er, og hvor meget pension betyder.
Tryghed er et ord, Stéphanie Surrugue bruger

Stéphanie, at hun selv kan betale sine regninger

igen og igen, når hun skal beskrive, hvordan hun

både i dag og på lang sigt.

er skruet sammen, og hvad der betyder noget
for hende. Hun er vokset op med gammeldags

”Jeg kommer fra en familie, der ikke havde man-

dyder i et hjem på Vestegnen, som var delt mel-

ge penge. Jeg har lært, at man ikke skal bruge

lem to lande – en fransk far og en dansk mor. Når

mere, end man tjener, og ikke skylde nogen no-

hun ser tilbage på sit liv, er hun i høj grad præ-

get. Min mor har prædiket, at jeg skal kunne kla-

get af sin mor og goderne i det danske velfærds-

re mig selv og være uafhængig. Det er jo egent-

system.

lig ret feministisk, og måske har jeg taget det
budskab lidt til ekstremerne”, griner Stéphanie.

”Jeg er den første i både min danske og franske
familie, der har taget en studentereksamen, og

Som 43-årig kan hun i den grad klare sig selv

det lykkedes mig ovenikøbet at tage en univer-

med stor lejlighed i Paris og et prestigefyldt job

sitetsuddannelse. Hvis jeg med min familiebag-

som korrespondent i DR. Men hun er ikke kom-

grund var vokset op i USA, havde mit liv set me-

met sovende til de resultater, hun har skabt. Det

get anderledes ud, og jeg havde slet ikke haft de

har krævet hårdt arbejde og afsavn i forhold til

muligheder, jeg har nu. Det er jeg meget bevidst

familie og venner.

om, og det sætter jeg virkelig pris på”, fortæller
Stéphanie Surrugue.

”Jeg er fra den glade 90’er generation, der blev
voksen i det der hul mellem, at Berlinmuren og
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Frihed og frigørelse

tårnene i USA faldt. Der var lige en tiårig perio-

Det er også familiebaggrunden i den lave mid-

de, hvor vi troede, alt var godt, og verden var på

delklasse, der gør, at det betyder meget for

vej mod det bedre. Det har nok givet mig en tro

Min mor har prædiket, at jeg skal
kunne klare mig selv og være
uafhængig. Det er jo egentlig ret
feministisk, og måske har jeg taget
det budskab lidt til ekstremerne.
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på, at alt var muligt. Jeg er vokset op i en buket

skal være sikker på, at jeg har en indtægt, når jeg

af Hvidovre, Taastrup og Greve og har kørt med

ikke skal eller kan arbejde mere. Derfor tjekker

S-tog hele min barndom. Da jeg sad derude i for-

jeg også min pension en gang om året, og jeg sy-

stæderne, drømte jeg altid om den store by, og

nes faktisk, det er meget nemmere at have styr

jeg har altid tænkt, at det en dag ville lykkes mig

på min pensionsordning end at eje et hus. Det

at komme ud i verden. Men det koster selvfølge-

har jeg prøvet, og det var slet ikke noget for mig”.

lige på den private front. Jeg burde være præmiekunde i Interflora, fordi jeg sender så mange

Føler sig mere og mere dansk

blomster til alle de store begivenheder, jeg ikke

Efter i nogle år at have boet i Paris, som på det

kan deltage i.”

seneste har været ramt af pensionskaos og strejker, er Stéphanie blevet endnu mere dansk. Hun

Styr på økonomi og pension

er sikker på, at hun en dag vender tilbage til Dan-

Det er tydeligt, at dualitet er et grundprincip i

mark, fordi hun finder den danske samfundsmo-

Stéphanies liv – både på det faglige og det per-

del mere og mere attraktiv.

sonlige plan. Hun har brug for tryghed og rammer, fordi hun lever et utrygt liv.

” Jeg har både boet i USA og Frankrig, og jeg føler mig så privilegeret, fordi jeg hører til i det dan-

”Når der er styr på grundsovsen, kan jeg spræl-

ske system, hvad angår løn, pension og syge-

le. Jeg er jo egentlig et stort legebarn med en

sikring. I Frankrig er pensionssystemet næsten

meget voksen karriere. Det giver mig tryghed at

uforståeligt. Franskmændene har 41 forskellige

vide, at jeg har en fast arbejdsgiver, og at jeg har

systemer og bliver stillet vidt forskelligt. I Dan-

en god pension. Så kan jeg eksplodere løs der-

mark er der en kliché om den dovne, arbejdssky

fra og bruge min energi på at være på eventyr

franskmand, der vil gå på pension som 54-årig.

rundt omkring i verden. Jeg ville få mavesår, hvis

Men franskmændenes løn er en helt anden end

jeg ikke havde styr på min pension”, siger hun og

danskernes, og de har et ret højt skattetryk. Det

fortsætter:

er helt klart sjovere at være dansker end franskmand, når det handler om, hvor mange penge,

”Når man lever et truckerliv, som jeg gør, bliver

man har, til forbrug. Så de ser deres pensionsord-

man nødt til at gå op i sin pension – ellers bli-

ning som en bonus for et arbejdsliv, der ikke er

ver det hele jo hat og briller. Jeg ejer intet – har

særlig attraktivt. Vi gør det altså godt i Danmark,

hverken lejlighed, sommerhus eller bil. Så jeg er

og jeg føler mig mere og mere dansk, jo længere

nødt til at vide, at min pension fungerer, hvis jeg

tid jeg bor i udlandet".

Stéphanie Surrugue
Uddannet i fransk og journalistik fra RUC.
Startede karrieren som journalist på Politiken fra
2001-2011. Var tv-vært på TV2 fra 2011-2015. Siden 2015
har hun været korrespondent for DR, først i USA, og
nu med base i Frankrig.
Har skrevet flere anmelderroste bøger, blandt andre
”Enegænger” om prins Henrik og ”Ambassadøren”
om den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark
Rufus Gifford.
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Pension er både nutid
og fremtid
Den danske pensionsmodel er bygget op som en pyramide i tre lag. Alle tre
typer pension er til for at sikre dig og din familie en rimelig levestandard, når du
forlader arbejdsmarkedet, uanset om du gør det på grund af alder, sygdom eller
død. På den måde er din pensionsordning også en forsikring.

Individuel
opsparing

Individuel opsparing er en, du selv opretter gennem
for eksempel MP Pension eller et pengeinstitut.

Arbejdsmarkedspension
eller firmapension

En arbejdsmarkedspension eller firmapension i
MP Pension bliver oprettet som led i din ansættelse.

Folkepension
og ATP

Folkepension og ATP Livslang Pension
er lovbaserede offentlige pensioner.

Det får du som medlem i MP Pension
Din pensionsordning i MP Pension er i udgangspunktet en arbejdsmarkedspension, men du kan også lave individuel
opsparing hos os. Din pensionsordning starter typisk, når du får dit første job som magister, psykolog eller gymnasielærer. Den bliver betalt via din løn og udgør en fast procentdel, oftest mellem 15 og 18 procent hver måned. Din
arbejdsgiver betaler to tredjedele, og du betaler selv den sidste tredjedel. Fra den dag, du bliver medlem i MP Pension,
får du en basispakke. Den består af:
Forsikringer, så din familie er sikret, hvis du skulle blive syg eller dø først.
Livsvarig pension, der bliver udbetalt til dig fra den dag, du går på pension, og indtil du dør.
Basispakken får du, så du er sikret fra første dag, uanset om du har taget stilling til din ordning eller ej. Der er dog en
række valgmuligheder og fleksible tilvalg, du kan foretage – for eksempel, hvis du ønsker, at en del af din pensionsindbetaling skal gå til en ratepension eller en aldersopsparing. Hvis du ønsker at fravælge for eksempel børne- og ægtefællepension, er det vigtigt, at du kontakter MP Pension og justerer din ordning, så den passer til netop dig og dit liv.
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Skattefusk

nej tak
De selskaber, vi investerer i, skal opføre sig ordentligt og betale den
skat, de er forpligtet til. MP Pension skærper nu opmærksomheden
på skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning.
MP Pension har en ambition om at få afkast og

Gennemsigtighed er nøglen

ansvarlighed til at gå hånd i hånd. Som en del

Uden gennemsigtighed om skattebetalinger er

af den strategi er tiden nu kommet til at skærpe

det svært at vide, hvem der betaler den skat, de

kursen i forhold til de selskaber, der snyder eller

bør – og hvem, der er lidt for kreative. Det koster

bruger smarte tricks til at undgå at betale den

samfundet og skaber risiko for tab for investorer

skat, de skal.

som MP Pension.

”Vi lægger stor vægt på ansvarlighed i vores

Derfor har vi også i 2020 opfordret til gennem-

investeringer. De selskaber, vi investerer i, skal

sigtighed om skattebetalinger i vores årlige brev

ikke snyde på vægten. Vi var stærkt kritiske, da

til alle de danske selskaber, vi investerer i. Og vi

Danske Bank blev rodet ind i den store skandale

presser på for at styrke det internationale sam-

om hvidvask. Og vi var kritiske, da den australske

arbejde blandt investorer om at sætte ansvarlig

storbank Macquarie tog del i uretmæssige udbe-

skat på dagsordenen over for store, internationa-

talinger af udbytteskat. Derfor er det naturligt, at

le selskaber.

vi nu skærper fokus på selskaber, der laver aggressiv skatteplanlægning”, siger direktør i MP

Sammen er vi stærke

Pension, Jens Munch Holst.

Udover den nye indsats for at fremme selskabernes ansvarlighed i forhold til skat er MP Pension

Skat er vigtigt for samfundet

også kommet med i et fælles initiativ på tværs

Skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlæg-

af pensionsbranchen. Initiativet er startet af ATP,

ning er et samfundsøkonomisk problem og et

Industriens Pension, PensionDanmark og PFA

vigtigt emne for MP Pensions arbejde med an-

og handler om også at være opmærksom på

svarlige investeringer.

ansvarlig skatteadfærd ved unoterede investeringer.

OECD vurderer, at aggressiv skatteplanlægning
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koster statskasserne 100-240 milliarder dollar i

”Når vi står sammen i branchen, er vi meget

tabte skatteindtægter hvert år. Det svarer til 4-10

stærke og kan være med til at forlange gennem-

procent af de globale indtægter fra selskabsskat.

sigtighed i selskabernes skattepraksis, så vi und-

Det går ud over finansieringen af kernevelfær-

går aggressiv skatteplanlægning og decideret

den som hospitaler og skoler – også for MP Pen-

snyd. Ellers hænger samfundsøkonomien ikke

sions medlemmer her i Danmark.

sammen", siger Jens Munch Holst.

Skærpet kurs mod skatteunddragelse
Indsatsen mod skatteunddragelse er blevet formuleret i et nyt standpunktspapir, som du kan læse på mppension.dk/skat.
Her fremgår det i detaljer, hvordan indsatsen bliver skærpet, men nedenfor har vi samlet de væsentligste punkter:
Vi baserer dialogen med selskaberne på de internationale anbefalinger fra det FN-støttede investorsamarbejde
PRI (Principles for Responsible Investment).
Vi øger samarbejdet med andre investorer via Hermes EOS, der er MP Pensions samarbejdspartner vedrørende
dialoger med globale, børsnoterede selskaber.
Vi har fortsat regelmæssig dialog med danske og internationale civilsamfundsorganisationer om udfordringer og
løsninger i forhold til at fremme ansvarlig skattepraksis og reformer af det internationale skattesystem,
Vi er fortsat ærlige og åbne om, at skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning er et samfundsproblem,
som vi ikke kan afgrænse vores investeringer fra.
Vi opfordrer til styrket internationalt samarbejde mellem myndigheder for at lukke hullerne mellem de forskellige
landes skattesystemer på en måde, der fremmer en bæredygtig skattebase og samtidig tager hensyn til udviklingslandenes særlige behov og forhold.
Vi evaluerer løbende og redegør for vores indsats på skatteområdet.
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Generalforsamling i H
Årets generalforsamling bliver
afholdt i Odense Koncerthus lørdag
den 28. marts fra 13-17, og det bliver
en dag fyldt med spændende
aktiviteter og fællesskab.
I 2020 fylder MP Pension 60 år, og vi har meget at fejre. Pensionskassen klarer sig på mange områder rigtig
godt: Vi fik i 2019 et flot afkast på 15 procent, vi er frontløber på ansvarlige investeringer, og vi har et stærkt fællesskab med mange medlemsfordele.
Alt det vil vi gerne fortælle mere om på generalforsamlingen, og vi håber at se mange af jer til en dag i fællesskabets tegn.
Kom og vær med
Generalforsamlingen er en oplagt mulighed for at hilse
på MP Pensions bestyrelse og give din mening til kende,
både fra talerstolen og ved afstemninger, hvor forskellige
forslag skal drøftes. Vi skal for eksempel tage stilling til,
om MP Pension skal skifte navn til AkademikerPension.
Kom og deltag i debatten – og husk, at MP Pension
giver transporttilskud, hvis du kommer langvejs fra. Har
du ikke mulighed for at være med i Odense, kan du afgive fuldmagt. Læs mere på mppension.dk/gf2020
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.C. Andersens fodspor
AKTIVITETER FØR DEBATTEN
Besøg H.C. Andersens Odense
Du kan begynde dagen med at besøge museer, der alle ligger i gåafstand til koncerthuset:
H.C. Andersens Museum
H.C. Andersens Fødehjem
H.C. Andersens Barndomshjem
Det kulturhistoriske museum Møntergården
Som medlem kan du hente en fribillet i koncerthusets foyer fra kl. 9.30.
Fribilletten gives til medlemmer, der er tilmeldt og deltager i årets generalforsamling.

Mød Vincent Hendricks
Fra 11:30-12 kan du høre professor i filosofi Vincent Hendricks fortælle om penge,
pension og globale udfordringer. Det sker i Pro Musica salen i koncerthuset.

Frokost
Der er frokost i koncerthuset fra kl. 11-13.

Tilmelding
Medlemmer har fået en detaljeret
invitation til generalforsamlingen i
e-Boks.
Du kan også tilmelde dig på
mppension.dk/gf2020. Her finder
du et program for dagen og alle
de relevante dokumenter.
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Din pensionsordning

er også en
sygdomsforsikring

Som medlem i MP Pension er du dækket af faginvaliditet. Det
betyder, at du kan få tilkendt invalidepension, hvis du bliver for
syg til at arbejde inden for dit fag.
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MP Pension opererer med begrebet faginvalidi-

Ulykken ramte Lone

tet, hvilket vil sige, at du som medlem er beret-

Medlem i MP Pension Lone Mandrup Stidsen,

tiget til invalidepension, hvis vi vurderer, at du er

der tidligere arbejdede som forsker ved Aarhus

ude af stand til at varetage dit job som magister,

Universitet, blev i 2015 påkørt i sin bil og fik både

gymnasielærere eller psykolog. Det er en fordel i

piskesmæld og hjernerystelse. Hun er stadig

forhold til kommercielle pensionsselskaber, som

ikke kommet sig efter ulykken, så hun kan ikke

først tildeler invalidepension, når der er tale om

arbejde på fuld tid og varetage sit gamle job.

invaliditet inden for alle erhverv.
Til Lones store overraskelse dækkede hendes
”Fordi MP Pension er en medlemsejet pensions-

andre forsikringer ikke, men hun blev heldigvis

kasse, så er det medlemmerne, der har bestemt,

opmærksom på, at hun havde en invalidedæk-

hvor finmasket sikkerhedsnettet skal være. Det

ning i MP Pension.

er fordelen ved at være en del af et fællesskab,
hvor de mange betaler for de få”, forklarer mar-

”Jeg får nu udbetalt midlertidig invalidepension

keds- og kundechef i MP Pension, Kenneth Pe-

og arbejder i dag i flexjob nogle timer om ugen.

tersen.

Det var rart, at mine skader endelig blev anerkendt”, siger Lone Mandrup Stidsen.
Foto: Winnie Synia

Fleksibilitet hvis sygdom rammer
I MP Pension kan medlemmer få tilkendt både

Og det er vigtigt at huske på, at nedslidning og

hel og halv invalidepension, og den kan være en-

sygdom ikke kun er fysisk. 6 ud af 10 invalidepen-

ten tidsbegrænset eller varig.

sionsudbetalinger i MP Pension skyldes psykiske
lidelser. Ud af afgjorte invalidesager fra 2017 og

”Der er en matrix af muligheder afhængig af,

frem er 89 procent endt med tilkendelse af en-

hvor syg man er. Et medlem, som får tilkendt

ten halv eller hel invalidepension.

hel invalidepension, må arbejde op til en tredjedel tid. Et medlem, der modtager halv invali-

Hvis du bliver syg i en længere periode og ikke

depension, kan fortsætte med at arbejde op til

kan arbejde, er det vigtigt, at du ringer og forkla-

50 procent af deres arbejdstid. Det kan have stor

rer din situation til en pensionsrådgiver, som kan

betydning for mange medlemmers livskvalitet

hjælpe dig i det videre forløb.

at bevare kontakten til arbejdsmarkedet og kollegaerne”, siger Kenneth Petersen.

Pensionsrådgiverne træffes på 39 150 150.

Invalidepension i tal
Blandt MP Pensions 138.000 medlemmer er 1.272 invalidepensionister. Det er under 1 procent.
26 procent af invalidepensionisterne er mænd og 74 procent kvinder.
En gennemsnitlig invalidepension er 16.400 kroner om måneden for kvinder
og 16.600 kroner for mænd.
Medlemmer, der blev invalidepensioneret i 2019, havde en gennemsnitlig alder på 50 år.
Mere end 6 ud af 10 tilkendelser skyldes psykiske lidelser.
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Dialogmøder i foråret
MP Pension inviterer medlemmer til dialogmøder i Gentofte
den 17. marts og i Aarhus den 19. marts 2020 kl. 16.30-18.30. Denne gang sætter vi fokus på vores klimapulje, fossile obligationer
og fleksibel tilbagetrækning.
Tilmelding og program finder du på mppension.dk/dialog

Rekordmange har
indbetalt ekstra i 2019
3.283 medlemmer i MP Pension valgte i
2019 at indbetale ekstra penge til pension.
Både antal og beløb slog rekord og endte
på tæt ved 137 millioner kroner mod næsten 110 millioner kroner i 2018, som også
var et rekordår.

Ny rapport om ansvarlige
investeringer

Årsrapport for 2019 er
offentliggjort

Den nye rapport om ansvarlige investeringer er
netop offentliggjort på mppension.dk. Her kan
du få indsigt i, hvad MP Pension gør for presse
på for den grønne omstilling. Og du kan møde
Connie Hedegaard, der mener, det kommer til
at gøre ondt at redde kloden.

Årsrapporten for 2019 er netop udgivet.
Rapporten indeholder en beskrivelse af
MP Pensions aktiviteter og fokusområder
i 2019, et samlet årsregnskab og vores forventninger til det kommende år. Du kan
læse rapporten på mppension.dk

Kontorente på 5,43 procent

Pensionsoversigter klar

På bestyrelsesmødet i december 2019 vedtog
MP Pensions bestyrelse kontorenten for 2020.
Det resulterede i, at medlemmer på gennemsnitsrente kan forvente en forrentning på 5,43
procent før skat og 4,60 procent efter skat.

Du kan nu logge på vores hjemmeside og
se din nye pensionsoversigt. Vi anbefaler, at du bruger fem minutter på at tjekke din indbakke, så du kan få styr på, om
pension og forsikringer er optimeret.
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Følg MP Pension på
Facebook, LinkedIn og
Twitter.

Hurtigt overblik
over din pension
Log på mppension.dk på
din personlige side eller
tag en snak med vores
rådgivere.

39 150 150
Maja Holm er nyt medlem af
bestyrelsen

Se dit afkast på
dit depot

Til bestyrelsesvalget i efteråret 2019 blev Maja Holm topscorer
med 6.431 stemmer, og hun blev derfor den 1. januar 2020 nyt
medlem af bestyrelsen. Hun vil gerne fortsætte arbejdet med
fokus på ansvarlige investeringer:

I 2019 fik MP Pension et afkast
på 15 procent, og hvis du er
på markedsrente, kan du allerede nu se, hvad det konkret
har betydet for din opsparing,
når du logger på din personlige side på mppension.dk

”På ansvarlighedsområdet står de grønne investeringer centralt for mig, men det er også vigtigt, at vi øger fokus på menneske- og arbejdstagerrettigheder. Jeg mener, MP Pension
skal optræde som en aktiv ejer, der sætter gennemsigtighed
og ordentlighed højt, samt at vi skal fokusere på at forblive en
medlemsdrevet pensionskasse, hvor inddragelse, åbenhed
og demokrati er centralt”.
Per Clausen fik 6.214 stemmer og Ingrid Stage 5.171 stemmer.
De blev begge genvalgt til bestyrelsen.
Se hele bestyrelsen på mppension.dk/bestyrelse
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MP Pensions generalforsamling

En dag i H.C. Andersens by
Lørdag den 28. marts 2020

Besøg

H.C. Andersen
museerne
Hør oplæg af

Vincent Hendricks
Deltag i

Generalforsamlingen
P R O GR AM

10-13 Besøg H.C. Andersen museer omkring koncerthuset 11-13 Frokost
11.30-12 Oplæg ved professor i filosofi Vincent Hendricks
13-17 Generalforsamling

mppension.dk

mppension.dk/gf2020

