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Pension til akademikere

Janne Gleerup  
og Tobias Bornakke

Ny forkvinde og  
næstformand  
i front 

Gry Jexen får historiske kvindeskikkelser frem i lyset

Nu frasælger vi fossile erhvervsobligationer

Generalforsamlingen 26. marts bliver både fysisk og online

11 %
Årsafkast 2021



I januar blev jeg udpeget som ny forkvinde i AkademikerPension, og Tobias  

Bornakke blev ny næstformand. Vi går begge til opgaven med ydmyghed og vil  

i dagligdagen arbejde tæt sammen om at varetage jeres interesser. For os er et tæt 

makkerskab mellem forkvinde og næstformand helt naturligt, og på den måde 

bliver vores kompetencer også bredere og stærkere.

Jeg er til daglig arbejdslivsforsker på RUC og dybt optaget af såvel løn- og arbejds-

vilkår som af de liv, der skal leves, når vi stopper på jobbet. Pensionsopsparingen 

er afgørende for, hvilken levefod vi får som pensionister. Din pensionsindbetaling 

udgør knap 20 procent af din løn, og pensionskassen forvalter 150 milliarder 

kroner. Det er ikke småpenge – derfor er det formandskabets ambition at øge jeres 

interesse for pension.

Hos AkademikerPension har afkast og ansvarlighed gået hånd i hånd  gennem en 

årrække, og vi fortsætter ad den vej. Vores seneste beslutning om også at frasælge 

fossile erhvervsobligationer understreger vores fokus på klimaet. Samtidig viser 

det analytiske forarbejde, at bestyrelsen også er optaget af at sikre medlemmerne 

det højst mulige afkast. I nutidens investeringsunivers eksisterer afkast ikke uden 

ansvarlighed, og ansvarlighed kan ikke udøves uden fokus på afkast. Det er to 

sider af samme mønt. 

 

Når vi taler om afkast, har både medier og medlemmer en tendens til kun at kigge  

på et enkelt år. Men pension handler om at få et godt afkast i 10, 20 og 30 år. Når 

vi kigger på perioden efter finanskrisen og frem til i dag, har AkademikerPension 

opnået et årligt gennemsnitligt afkast på 9,1 procent. Det betyder, at 100 kroner 

er blevet til næsten 306 kroner. Historisk kommer 2/3 af de udbetalte pensioner 

fra afkast og 1/3 fra egne indbetalinger. Tobias og jeg vil – sammen med den øvrige 

bestyrelse – have fokus på, at vi også fremadrettet får et godt langsigtet afkast.

 

Der er naturligvis mange andre emner, som det nye formandskab er optaget af, 

men vi glæder os også meget til at høre, hvad I er optaget af. Derfor ser vi frem til 

den kommende generalforsamling i marts. Der bliver både mulighed for at deltage 

fysisk i Odense eller online fra alle dele af landet – så I har gode muligheder for  

at få indflydelse. 
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2021-afkastet svarer til, at du og vores  
150.000 andre medlemmer er blevet mere  
end 15 milliarder kroner rigere. 

Investeringschef, Anders Schelde, fortæller, at aktier og 

ejendomme især var med til at trække årsafkastet op.

”Obligationsporteføljen og særligt de danske realkredit-

obligationer havde et lidt svært år, men til gengæld havde 

vi fænomenale afkast på især de ikke-børsnoterede inve-

steringer. Eksempelvis fik vi næsten 57 procent i afkast på 

vores unoterede aktier, men ejendomsporteføljen gjorde 

det også rigtig godt. Året var et godt eksempel på, at en 

bred og risikospredt portefølje er vejen frem”.

Pensionsafkast skal ses på den lange bane

Det er fjerde gang på ti år, at AkademikerPension kan præ-

sentere et tocifret årsafkast. Det svarer til, at 100 kroner 

siden 2009 er blevet til 306 kroner.

”Som langsigtet investor er det tilfredsstillende at se,  

at afkastet igen er solidt, og at vi siden 2009 i gennemsnit 

har leveret et årligt afkast på 9,1 procent. Det giver ro  

og økonomisk tryghed for vores medlemmer”, siger  

Anders Schelde.

Forventninger til 2022

Når Anders Schelde kigger ind i 2022, er han fortrøstnings-

fuld, selvom han ikke forventer et afkast som i 2021.

”Jeg vurderer, at sandsynligheden for, at afkastet i år  

kommer op på niveau med 2021, er meget lav. Jeg vover 

pelsen og gætter på, at afkastet lander omkring seks 

procent. Men vi skal alle huske på, at et enkelt år ikke er 

afgørende, når man sparer op til pension. Her handler om 

det om at have den rette langsigtede strategi, som klarer  

sig godt, både når det går op og ned”.

Medlemmer i AkademikerPension har fra 
2009-2021 fået et gennemsnitligt årligt afkast 
på 9,1 procent. Størrelsen på depotet i løbet  
af de seneste 13 år er altså mere end  
fordoblet alene via afkastet. Og det er  
vigtigt, for 2/3 af din udbetaling som  
pensionist kommer fra afkast

9,1 % i afkast fra 2009-2021

Afkast på  
11 procent  
i 2021

11 %

AFKAST
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BESTYRELSESFORKVINDE  
JANNE GLEERUP

Nyt formandskab  
i tæt samarbejde
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LIGESTILLING

Kvinder skal 
have plads  
i danmarks-
historien 
33-årige Gry Jexen står bag bestselleren  
”Kvinde kend din historie – spejl dig i fortiden”, 
hvor hun har samlet 50 vigtige danske kvinde-
skikkelser fra de seneste 500 år.

Da Gry Jexen var historiestuderende på RUC, var hun med 

sine egne ord en ”ægte nørd”. Hun elskede faget og sugede  

al viden til sig, men da hun blev færdiguddannet i 2018 og 

fik en projektansættelse, ramte alvoren hende. Her stødte 

hun på flere kvinder i dansk historie, som hun aldrig havde 

hørt om før, og det slog hende ud.

 

”Jeg blev overrasket over, at jeg som både dansker og  

historiker ikke kendte til kvinderne i forvejen. Det var 

mærkeligt, at jeg kunne kalde mig cand.mag. i historie  

og så mangle halvdelen af befolkningens perspektiv”,  

fortæller hun.

Følelsen af, at det var lidt pinligt, satte sig i hende, og  

interessen for at dykke ned i kvinders historie voksede. 

”I efteråret 2018 var jeg ledig, lige flyttet til Birkerød og  

brugte rigtig meget tid på at finde ud af, hvordan jeg kunne  

få fokus på kvinder i historien og formidle min viden”. 

På den måde lagde hun grundstenene til idéen om at  

opbygge et helt univers omkring vigtige historiske  

kvindeskikkelser. 

Fra få følgere til succes på rekordtid

Med opbakning fra venner og sin mand oprettede Gry  

hurtigt Instagramprofilen, ”Kvinde kend din historie”, og  

det første stykke tid var det nærmest kun hendes venner, 

som fulgte med. Men allerede efter et par måneder stak  

det helt af, og i dag har profilen knapt 60.000 følgere. 

Gry havde slet ikke regnet med så stor en succes så hurtigt, 

og egentlig var profilen mest for hendes egen skyld, så hun 

kunne øve sig i formidling og opbygge sit CV. Men popu-

lariteten gjorde, at hun begyndte at komme i medierne, og 

derfra gik det stærkt. Inden for et år startede hun også en 

podcast i samme navn, og i 2021 udkom bogen. 

Har ramt noget i tiden

Da vi spørger Gry, hvorfor der i 2022 er brug for fortæl-

linger om kvinder i historien, svarer hun med et grin,  

men sender også et alvorsblik.

”Det spørgsmål bliver jeg stillet, hver gang jeg bliver inter-

viewet, og det undrer mig. Der burde jo slet ikke blive sat 

spørgsmåls tegn ved, om vi skal have hele befolkningen  

med i vores historie”. 

Jeg har oplevet, at rigtig mange menne sker  
føler, at historie er noget, som ligger langt  
væk fra dem og deres erfaringer og oplevelser.  
At det er en fjern fortid, som de ikke kan forholde 
sig til. Jeg vil gerne have, at vi forholder os til, at vi 
er formet af fortiden. Og at fortiden og historien 
hele tiden er nærværende i vores liv.
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Andre har forsøgt en lignende mission før uden det store 

held, og Gry tror, det er lykkedes hende at sætte fokus på 

emnet, fordi hun har udnyttet forskellige platforme. Hertil 

har hun ramt en tidsånd, hvor danskerne er klar til sam-

talen om, at kvinder ikke har været nævnt særlig meget i 

historiebøgerne. 

Hendes håb for fremtiden er, at der kommer mere fokus på 

historiske kvinder allerede i folkeskolen og gymnasiet. 

”Det skal være sådan, at alle føler et ansvar – uanset om det  

er i skolen, på forlag, museer eller på Christiansborg. Vi skal 

klø på for at holde hinanden op på det. Et oplagt sted at starte 

er i undervisningsmaterialet”, fortæller hun. 

Vi kan spejle os i historien

Grys univers spænder over alt fra bogformat til online 

platforme og malebøger. Det handler om at nå forskellige 

målgrupper med budskabet om, at kvinder har været alle 

steder til alle tider i historien. 

”Jeg har oplevet, at rigtig mange menne sker mener, at  

historie er noget, som ligger langt væk fra dem og deres  

erfaringer og oplevelser. At det er en fjern fortid, som de  

ikke kan forholde sig til. Jeg vil gerne have, at vi forholder  

os til, at vi er formet af fortiden. Og at fortiden og historien 

hele tiden er nærværende i vores liv”.

UDPLUK AF BETYDNINGSFULDE KVINDER

Nielsine Nielsen (1850-1916) 
Danmarks første kvindelige læge og akademiker

Sophy A. Christensen (1867-1955) 
Danmarks første kvindelige snedkermester

Thit Jensen (1876-1957) 
Forfatter og kvindesagsforkæmper

LIGESTILLING

Kvinder har mindre at  
rutte med som pensionist

I AkademikerPension arbejder vi for lige stilling og har de seneste år haft fokus 
på pensionsopsparingerne. Kvinders pensionskonto er nemlig 10,9 procent 
lavere end mænds. Det svarer til knap 300.000 kroner ved pensionering.

FORSKELLEN PÅ MÆND OG KVINDERS  
PENSIONSOPSPARING

Jeg synes, det er vildt vigtigt, at vi taler om 
ulig heden på mænd og kvinders pensions
opsparinger, og får det aspekt med i debatten 
om ligeløn og ligestilling af barsel. Bogstaveligt 
talt har kvinderne mindre at rutte med, når de 
bliver gamle. På den måde kan jeg rigtig godt 
lide, at pension er meget firkantet – der er nogle 
tydelige tal, der viser ulig heden. Det er dybt 
frustre rende, at mænd og kvinder ikke har lige 
forhold, når det gælder pension.

Gry Jexen om ulighed og pension

Kvinder har i gennemsnit  
300.000 kroner mindre på  
pensionskontoen end mænd,  
den dag de går på pension.

Om Gry Jexen

33 år.

Bosat i Birkerød.

Er gift og har en søn på fem år.

Er uddannet cand.mag. i historie og pædagogik  
& uddannelsesstudier fra RUC i 2018.

Oprettede i 2018 Instagramprofilen ”Kvinde kend din 
historie”. Navnet er en hyldest til bogen "Kvinde kend 
din krop" fra 1975.  

Startede sin egen virksomhed i 2019 og udvidede sit 
univers med en podcast. 

Udgav bogen ”Kvinde kend din historie – spejl dig i  
fortiden ” i 2021.

I 2021 udgav hun en malebog med 13 kvinder fra  
danmarkshistorien.

Arbejder i dag som selvstændig og er både forfatter, 
podcastvært, foredragsholder, tv-tilrettelægger og 
skribent. 

Medlemmer i AkademikerPension lever i gennemsnit af 

pengene fra pensionskontoen i 22 år, så det er vigtigt at 

have nok til at leve det liv, man ønsker som pensionist.  

Heldigvis er der kommet større fokus på ulighed og pension 

de seneste år, og der sker bevægelser i den rigtige retning. 

Men der er stadig plads til forbedring. 

Nye tal viser, at yngre kvinder haler ind på mænd. I 2021 

indbetalte kvinder under 49 år i gennemsnit 5.725 kroner 

i månedligt pensionsbidrag, mens det til svarende tal for 

mænd var 5.956 kroner. Det svarer til, at bidragene fra 

kvinder under 49 år i 2020 ligger 3,9 procent under mænds. 

Tager man et gennemsnit blandt alle medlemmer, ligger 

kvinders pension 10,9 procent under mænds.

”Det er positivt, at kvinder under 49 år har fået en øget  

opmærksomhed på deres pensionsopsparing. Vi kan håbe, 

at forskellene mellem mænd og kvinders indbetalinger 

udviskes over tid, fordi lønforskellene og barselsorloven 

fordeles mere ligeligt. Men man kan også selv gøre noget for 

at udligne forskellen”, siger AkadermikerPensions chef for 

medlemsrådgivning & service, Vibeke Thinggaard Aagaard. 

Deltid koster på pensionen

Det er især deltid, der har betydning for forskellene på  

pensionsopsparingerne. I AkademikerPension er 18 procent 

af kvinderne på deltid, mens det drejer sig om 10 procent  

af mændene. 

”Når man er på deltid, får man mindre i løn. Derfor indbe-

taler man heller ikke lige så meget til pension som fuldtids-

ansatte. Og jo længere, man arbejder på deltid, jo større hul 

bliver der i ens pensionsopsparing. Hvis man forbliver på 

deltid i lang tid, kan det hul komme til at betyde en del for 

størrelsen af ens månedlige pensionsudbetaling. Derfor vil 

jeg opfordre medlemmer på deltid til at overveje, om de selv 

eller en eventuel partner har mulighed for at indbetale det 

fulde pensionsbidrag”, siger Vibeke Thinggaard Aagaard.
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Vi frasælger fossile 
obligationer for  
2 milliarder kroner 

Frasalget er godt for afkastet og betyder, at vi kommer til at  
gå i en endnu mere grøn retning for at nå vores nye klimamål.

I 2018 besluttede vi at 
frasælge aktier i olie, 
kul og tjæresand.

I 2019 udvidede vi  
fra salget med  
obligationer fra kul og 
tjæresands selskaber.

I 2021 udvidede vi igen  
frasalget til også at  
omfatte selskaber, som 
udvinder gas plus stor-
forbrugere af kul i form  
af forsyningsselskaber.

VIDSTE DU?

I 2021 var vores porteføljes gennemsnitlige  
CO2-aftryk pr. medlem 7 tons mod 9 tons i 2019. 
Faldet i udledning på 2 tons per medlem svarer  

til næsten 20 procent af en gennemsnitsdanskers  
udledning på 11 tons CO2 om året, når det  

kommer til forbrugsbaseret CO2- udledning  
(privatforbrug, mad og ferier). 

Pr. medlem

2021

7
TON

2019

9
TON

ANSVARLIGHED

8 9

2016

2018

2019

2022

2021

I 2016 besluttede vi, at 
vores investeringspolitik 
skulle understøtte Paris-
aftalens målsætning. 

I 2022 frasælger vi  
fossile obligationer.

af kul, udgør en afkastmæssig risiko for os som langsigtet 

investor", siger Anders Schelde.

Frasalg en del af nye klimamål

I 2021 hævede vi vores klimamål til næsten det dobbelte,  

så 22,5 procent af vores investeringer i 2030 skal være 

grønne og klimavenlige. Det tidligere mål hed mindst  

12,5 procent. Vi har også sat som mål, at porteføljens 

CO
2
-udledninger skal i nul senest i 2050 med et delmål  

om 27 procents reduktion i 2025. 

”Det her frasalg er godt for afkastet, og det betyder, at vi 

kommer til at gå i en endnu mere grøn retning for at nå 

vores nye klimamål. For eksempel forventer jeg en markant 

reduktion af vores CO
2
-udledning, når vi opgør den for året 

2022”, fortæller Anders Schelde. 

I 2018 frasolgte AkademikerPension aktier i fossile selska-

ber, der udvinder olie, kul, tjæresand og gas. Og nu er turen 

kommet til vores fossile obligationer. Vi frasælger nemlig 

fossile obligationer for 2 milliarder kroner.

”Det er virkelig en beslutning, vi er stolte af i bestyrelsen. 

Det er noget, vi har ønsket længe, men som har været 

svært, da vi har været nødt til at tage hensyn til mange 

faktorer – ikke mindst omkring afkastet til medlemmerne”, 

fortæller forkvinde i AkademikerPension, Janne Gleerup.

Ny analyse godkender frasalg

Det er investeringsafdelingen med investeringschef,  

Anders Schelde, i spidsen, der har stået for at analysere  

de fossile obligationer.

”Som langsigtet investor har vi i et stykke tid set en klar 

afkast-risiko ved de fossile aktier. Sådan har det ikke været 

med de fossile obligationer, da man med obligationer er  

væsentlig mere sikker på at få sine penge igen. Samtidig 

fylder de fossile obligationer meget i vores portefølje,  

hvilket indtil nu har udfordret vores risikospredning ved  

et frasalg, men det har vi nu fundet en løsning på. Samlet 

set viser analysen derfor, at vi nu kan frasælge de fossile 

obligationer, uden at det rammer afkast eller risikospred-

ningen i vores portefølje”. 

Samtidig vil frasalget også bidrage til, at vores porteføljes 

CO
2
-aftryk falder markant.

Frasalget af de fossile erhvervsobligationer skal være  

tilendebragt senest den 31. december 2022.   

Vi frasælger forsyningsselskaber for 620 millioner kroner

Samtidig ekskluderer og frasælger vi også over 200 forsy-

ningsselskaber, hvor mere end 25 procent af energimikset 

kommer fra termisk kul. Samme konsekvens mærker de 

forsyningsselskaber, som udvider deres kulkapacitet,  

hvilket vi har nultolerance overfor.

”Paris-aftalens mål kræver en hurtig udfasning af kul.  

Og derfor mener vi, at selskaber, der er storforbrugere  
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Tobias Bornakke

36 år.

Partner og medstifter i Analyse & Tal.

Kandidat for klimabevægelsen  
samt Demokratisk Erhvervsnetværk.

Bosat i København.

Har siddet i bestyrelsen siden 2018.

Bruger sin fritid på højskolesang,  
japansk buddhisme og cykelferier 
med sine to piger på 8 og 4 år.

Janne Gleerup

48 år.

Arbejdslivsforsker på RUC.

Lokal tillidsrepræsentant og  
fællestillidsrepræsentant.

Medlem af DM’s hovedbestyrelse.

Bosat i Københavns Sydhavn.

Har siddet i AkademikerPensions  
bestyrelse siden 2019 som  
DM-udpeget repræsentant.

Nyder at sejle og slappe af i  
familiens sommerhus på Samsø.

Nyt makkerpar har  
sat sig i førersædet

Om formandskabet

Janne Gleerup afløser Egon Kristensen, der efter fem år som 
formand har valgt at gå på pension. Tobias Bornakke afløser 
Lis Skovbjerg, der har valgt ikke at genopstille, og som officielt 
stopper i bestyrelsen ved generalfor samlingen i marts.

NYT FORMANDSKAB

Efter et konstituerende bestyrelses-

møde i januar er det nye formandskab 

hos AkademikerPension faldet på plads.

Ny forkvinde er 48-årige Janne Gleerup, 

mens 36-årige Tobias Bornakke er ny 

næstformand.

”Jeg er stolt og ydmyg over at blive 

valgt som ny forkvinde for Akademi-

kerPension. Jeg ser pensionskassen 

som stærk, tidssvarende og veldrevet, 

og den lykkes med at forene mål om 

højt afkast med en ansvarlig investe-

ringsprofil. Samtidig er Akademiker-

Pension kendetegnet ved et stort 

medlemsengagement og en levende 

debatkultur, som vi skal værdsætte  

og værne om. En styrke i Akademiker-

Pension knytter sig også til vores  

samspil med de faglige organisationer 

DM, Dansk Psykolog Forening og

Gymnasieskolernes Lærerforening, 

som har indgående kendskab til 

det akademiske arbejdsmarked og 

akademikernes forskellige ønsker til 

interessevaretagelse".

Formandskab som parløb

Janne og Tobias kender hinanden  

fra arbejdet i bestyrelsen, hvor de  

begge har siddet i flere år. Sammen  

har de besluttet at gå lidt væk fra den 

traditionelle måde at drive et formand-

skab på. I stedet vil de arbejde tæt 

sammen som en slags parløb.

”Vi ønsker at etablere et tæt samar-

bejde i formandskabet, fordi vi kan 

forskellige ting. Ved at lave et samar-

bejde får vi brugt vores kompetencer 

bedst”, siger Janne Gleerup, der til 

daglig er arbejdslivsforsker på RUC.

Tobias Bornakke er enig:

”Jeg mener, det er et levn fra fortiden, 

at der sidder én alene på toppen af 

organisationen. Jeg tror, at det er mere 

effektivt at køre det som et samarbejde”.

Han arbejder til daglig i analyse-

bureau et Analyse & Tal, hvorfra han 

har gode erfaringer med en samar-

bejdende ledelsesstruktur.

Kursen er sat

De ønsker begge at fortsætte den kurs, 

som bestyrelsen tidligere har lagt.

”Vi skal have øjnene stift rettet mod 

udviklingen på arbejdsmarkedet,  

som betyder, at medlemmernes 

opsparingsbetingelser bliver stadigt 

mere forskelligartede. Vi skal derfor 

prioritere fleksible løsninger og god og 

rettidig rådgivning, så medlemmerne 

får bedst mulige vilkår, når de går på 

pension”, siger Janne Gleerup.

”Samtidig skal vi fortsat turde tage 

medansvar i den grønne omstilling. 

AkademikerPension er vant til at gå 

forrest og har vist, at aktivt ejerskab og 

grønne investeringer gør en positiv for-

skel både for klimaet og medlemmernes 

afkast”, føjer Tobias Bornakke til.

Grøn omstilling fortsat i fokus

De har begge visioner om at blive 

ved med at presse på for den grønne 

omstilling.

”Da jeg blev valgt ind i bestyrelsen 

for fire år siden, blev jeg set som en 

ekstrem klimaaktivist.  I dag er stort 

set alle pensionskasser med på den 

dagsorden”, fortæller Tobias Bornakke.

Janne Gleerup tilføjer:

”Vi er enige i, at vi er nødt til at tage 

del i den grønne omstilling. Vi har en 

meget engageret medlemsmasse, der 

er interesserede i, hvad deres penge 

bliver brugt til. Det er enormt spæn-

dende, fordi det demokratiserer hele 

diskussionen om pension”. 

Se hele bestyrelsen på  

akademikerpension.dk/bestyrelse
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Årets generalforsamling lørdag den 26. marts 

bliver både fysisk og online. 

Generalforsamling 
i H.C. Andersens 
fodspor 

For første gang nogensinde kan du i år vælge, om du vil 

tage en tur til Odense for at deltage i generalforsamlingen 

fysisk eller følge slagets gang hjemme fra sofaen. Det hele 

begynder kl. 13.

Generalforsamlingen er en oplagt mulighed for at hilse på 

AkademikerPensions nye formandskab, Janne Gleerup  

og Tobias Bornakke. Du får indsigt i, hvad der er sket i 

pensionskassen det seneste år, og hvordan vi administre-

rer dine penge ansvarligt. Og så kan du som altid give din 

mening til kende ved diverse afstemninger.

”Interessen til sidste års generalforsamling var stor, og  

medlemmer, som normalt har været forhindret i at deltage 

i en fysisk generalforsamling, fik bedre mulighed for at  

give deres stemme til kende. Samtidig vil vi gerne fejre 

medlemsdemokratiet og give vores medlemmer mulighed 

for at mødes fysisk efter to år med corona. Jeg håber, at en 

hybrid version får endnu flere til at deltage”, siger direktør  

i AkademikerPension, Jens Munch Holst.

Praktiske detaljer til dig der møder op i Odense

Generalforsamlingen løber af stablen på adressen:

Odense Koncerthus

Claus Bergs Gade 9

5000 Odense

Møder du op fysisk, har du mulighed for at ytre  

dig fra talerstolen.

Husk, at AkademikerPension yder transporttilskud,  

hvis du kommer langvejs fra.

Praktiske detaljer til dig der deltager online

Vælger du at følge generalforsamlingen online, får du ved 

tilmelding et link til en elektronisk portal, der giver adgang 

til live streaming. Her kan du se debatten, stemme og sende  

skriftlige spørgsmål afsted til os. 

Kulturelle aktiviteter inden 
generalforsamlingen

Dagsbillet til H.C. Andersens Odense 
Tager du turen til Odense, kan du begynde dagen med  
at besøge tre museer, der alle ligger i gåafstand til Odense 
Koncerthus, hvor generalforsamlingen bliver afviklet:

• H.C. Andersens Hus
• H.C. Andersens Barndomshjem i Munkemøllestræde
• Bymuseum Møntergården

Som medlem kan du hente en dagsbillet i Odense Koncerthus
fra kl. 9.30-11.00. Billetten er tiltænkt medlemmer, der er  
tilmeldt og deltager i årets generalforsamling.

Tilmelding er nødvendig for at stemme 

Du skal tilmelde dig generalforsamlingen for at deltage og  
stemme. Alle medlemmer har i marts fået en personlig invitation 
til generalforsamlingen i e-Boks med et link til tilmelding. Du kan 
også tilmelde dig på akademikerpension.dk/gf2022. Her finder 
du også et program for dagen og alle de relevante dokumenter. 

Indflydelse gennem en fuldmagt 

Kan du ikke deltage i selve generalforsamlingen, 
vil vi opfordre dig til at gøre din stemme  
gældende gennem en fuldmagt.  
Den afgiver du på akademikerpension.dk/gf2022



Efterårets bestyrelsesvalg bød på genvalg til Tobias Bornakke, der fik 5.129 
stemmer, mens Lisbeth Torfing indtræder som nyt bestyrelsesmedlem med 
3.816 stemmer. Begge er valgt for en fireårig periode. 14.703 medlemmer 
stemte, hvilket svarer til en stemmeprocent på 10,2 procent. 

Der er bestyrelsesvalg igen i efteråret 2023.

Bestyrelsesvalget 
afgjort

Højeste 
kontorente 
i 20 år

I 2022 får medlemmer på gennem-
snitsrente en forrentning på 6,04 
procent før skat og 5,11 procent 
efter skat. Kontorenten bliver  
fastsat af bestyrelsen én gang om 
året og er den forrentning, der 
bliver tilskrevet din pensionsop-
sparing, hvis du er på gennemsnits-
rente. Det kan du tjekke ved at 
logge på din egen side på  
akademikerpension.dk 

HAR DU BRUG FOR PERSONLIG RÅDGIVNING

Du kan altid ringe til en pensionsrådgiver på 

39 150 150  
eller booke et online møde.  
Vi har åbent mandag-onsdag 9-16, torsdag 9-18 og fredag 9-15. 

Du kan også logge ind på din personlige side 
på akademikerpension.dk og få et overblik.

Følg AkademikerPension 
på Facebook, LinkedIn,  
Instagram og Twitter.

FÅ NYHEDER  
FRA OS LØBENDE

KORT 
GODT&

Det kan være svært at overskue, om du sparer nok op til pension. Særligt hvis 

du har pension flere forskellige steder og måske også har en privat opsparing 

og nogle få investeringer. For at gøre det lettere at gennemskue har vi udviklet 

et opsparingstal, som giver dig et samlet overblik over din opsparing. På den 

måde kan du hurtigt få indsigt i, om du sparer nok op til at leve godt den dag, 

du går på pension.

Opsparingstallet er baseret på din nuværende løn, og vi anbefaler, at din  

pensionsudbetaling svarer til 65-80 procent af, hvad du tjener i dag. På den 

måde kan du opretholde din nuværende levestandard, fordi nogle udgifter 

forsvinder, når du bliver pensionist. Det gælder blandt blandt andet betaling 

til a-kasse, fagforening, arbejdsmarkedsbidrag og din indbetaling til pension. 

Ligger du under vores anbefaling, får du som en del af dit opsparingstal en 

række anbefalinger til, hvordan du kommer tættere på vores anbefaling.

Du kan tjekke dit eget opsparingstal og vores anbefalinger ved at logge på din 

personlige side på akademikerpension.dk

Pension kan være svært at forstå med mange indviklede ord 
og begreber. Vi sætter i hvert nummer af Apropos fokus på  
et nyt ord og forklarer denne gang dit opsparingstal.

Pensionsvolapyk 
forklaret

Kæmpe beløb i  
ekstra indbetalinger

Ekstra indbetalinger er de penge,  
I medlemmer indbetaler til pension 
udover det faste månedlige beløb. 
I 2021 var det hele 746 millioner 
kroner.

Direktør Jens Munch Holst er glad 
for opbakningen:

Vi ser det som et tegn 
på, at vores medlemmer 
har tillid til, at vi kan gøre 
noget godt med deres 
penge. Mange banker har 
fortsat negative indlåns
renter, mens vi fik et 2021- 
afkast på 11 procent. Og 
med et gennemsnitligt 
årligt afkast siden 2009 
på 9,1 procent har rigtig 
mange medlemmer fået 
noget godt ud af deres 
ekstra indbetalinger  
igennem mange år.  
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Pensions udbetalingNuværende løn

Samme 
levestandard, 

men færre 
udgifter

Udgifter ved 
nuværende 

levestandard

%

Opsparingstal

65-80 %

NÆSTFORMAND  
TOBIAS BORNAKKE

BESTYRELSESMEDLEM  
LISBETH TORFING

Dialogmøder 
i marts

Vi inviterer alle medlemmer til 
fysiske dialogmøder i Gentofte 
og Aarhus i løbet af marts. Det 
bliver også muligt at deltage online. 
Emnet er vores fra salg af fossile 
obligationer. 

Find de præcise tidspunkter og til-
meld dig på akademikerpension.dk 



Generalforsamling i AkademikerPension
lørdag den 26. marts klokken 13.

For første gang nogensinde kan du i år vælge, om du vil møde 
op i Odense til årets generalforsamling eller følge med hjemme 

fra sofaen. Husk, at du skal tilmelde dig for at stemme. 

Hvis du blander dig, får du indflydelse.

akademikerpension.dk


