
Anja Fonseca
Jeg kan slet ikke forestille mig 
at gå på pension
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16 kandidater opstillet til bestyrelsesvalget
Frist for at stemme den 12. december

Farvel til verdens 10 største olieselskaber
Mangel på grøn omstilling giver det røde kort

Sparer du nok op til din pension?
Tag et opsparingstjek



Fra 21. november kan du stemme på de tre kandi- 
dater, der repræsenterer dig bedst i MP Pensions 
bestyrelse. Men hvorfor skal du overhovedet 
stemme? 

Du er medejer af din pensionskasse og en del af 
et fællesskab, der tager vare på hinanden. Det  
giver dig mere tryghed, kontante fordele og en 
større stemme, når MP Pension går i dialog med 
det omkringliggende samfund. 
 
Den større tryghed kommer for eksempel til ud-
tryk i, hvordan I medlemmer har valgt at dække 
hinanden i tilfælde af invaliditet. Et særkende 
i MP Pension er, at du har såkaldt faginvaliditet. 
Det betyder, at hvis du ikke kan passe det job, du 
er uddannet til, får du udbetalt invalidepension. 
 
Der er ingen aktionærer i MP Pension, som skal 
tjene på medlemmerne. Alle pengene går ude-
lukkende til dig og de andre medlemmer, og du 
betaler kun selve kostprisen for de produkter og 
services, som fællesskabet tilbyder hinanden.  
Andre steder ville du skulle betale mere for tilsva-
rende produkter og services.
 
Når over 136.000 medlemmer har pension i MP 
Pension, har vi en fælles stemme. En stemme, 

som er langt stærkere end den, vi har enkeltvis. 
Vi bruger for eksempel vores fælles stemme til 
at påvirke pensionspolitikken, så dine interesser  
bliver varetaget. I de senere år har vi også brugt 
den fælles stemme til at sætte fokus på ansvarlig-
hed, som vi mener skal gå hånd i hånd med fokus 
på afkast. 
 
Din stemme til bestyrelsesvalget er med til at 
forme fremtidens MP Pension. Derfor håber jeg, 
at du vil stemme og hylde vores medlemsdemo-
krati. 
 
Du kan se, hvem der stiller op til bestyrelsesval-
get på side 11 her i magasinet, og du kan stemme 
frem til den 12. december.

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

Stem og nyd 
dine medlems-
fordele

Formanden har ordet
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Boost din 
pensionsopsparing 
og spar i skat
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Har du penge tilovers, kan du frem til nytår indbetale ekstra til din pension og få fradrag. Der kan være 
flere fordele ved at indbetale ekstra:

Skattefradrag på op til 55.900 kroner
Du betaler mindre i skat, da næsten alle indbetalinger er fradragsberettigede. Indbetalinger til for  
eksempel ratepension giver skattefradrag på op til 55.900 kroner.  

Du forbedrer din pension
Du kan give din pensionsopsparing et boost, så du ender med en større pension og bedre forsikrings-
dækninger.

Du får en bedre rente end i banken
MP Pension har de seneste ti år opnået et gennemsnitligt afkast på 8,4 procent, og i 2019 er vi den  
31. oktober oppe på 12 procent. Det er langt bedre end den rente, bankerne kan tilbyde dig.

Læs mere på mppension.dk/indbetal. Har du spørgsmål, er du altid  
velkommen til at ringe til os på 39 150 150. Vi er klar til at hjælpe dig.

Snart skyder vi nytåret ind og tager hul på 2020. Derfor bør du 
overveje, om du er en af dem, der kan spare penge i skat ved at 
indbetale ekstra til din pension inden årets udgang.

Sådan gør du
Log på mppension.dk med dit NemID og gå ind under menupunktet Indbetalinger. 
Her bliver du guidet gennem en selvbetjeningsløsning, så hav dine betalingsoplysninger klar.
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DMI er med mere end 200 år på bagen en af de 
ældste statslige institutioner i Danmark. Og der 
er da også en stemning af seriøsitet og koncen-
tration, når man træder ind på instituttet, hvor 
der bag de tykke røde murstensmure gemmer 
sig vigtig viden om vejr og klima.

Anja Fonseca tager imod på en smuk efterårsdag, 
og det er fra start tydeligt, at hun trives i sin nye 
rolle som pressechef. Hun nyder, at hun i stedet 
for dagligt at træde frem på danskernes tv-skær-
me, nu kan arbejde lidt mere tilbagetrukket.

”Jeg tænker, hvor er jeg heldig. Der er så meget 
viden og potentiale her. Jeg elsker det lidt nørde-
de i, at jeg kan gå i vores arkiver og hente data om 
vejret i gamle bøger skrevet med sirlig håndskrift. 
Det er fantastisk at være omgivet af så kompe-
tente mennesker, og det er en spændende opga-
ve at hjælpe andre med at formidle information 
om vejr, vind og klima, så alle danskere kan forstå 
det”. 

Begejstret for naturvidenskab
Anja Fonseca har altid flirtet med det naturviden-
skabelige og har siden barnsben kunnet lide at 
fortælle historier, som gjorde det svære og ab-
strakte forståeligt. Hun fandt tidligt struktur, kata-
logisering og navngivning interessant og tænkte, 
at geologistudiet måtte være noget for hende. At 
hun endte i DR, var lidt af en tilfældighed, og en 
egentlig karriereplan har hun aldrig lavet.  

Geolog Anja Fonseca blev et kendt ansigt som vejrvært på DR, 
men stortrives nu i ny rolle som pressechef i Danmarks Meteorologiske 
Institut (DMI). 
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Jeg kan slet 
ikke forestille 
mig at gå 
på pension

Det er en spændende opgave at hjæl-
pe andre med at formidle information 
om vejr, vind og klima, så alle danskere 
kan forstå det.



Det er en spændende opgave at hjæl-
pe andre med at formidle information 
om vejr, vind og klima, så alle danskere 
kan forstå det
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Jeg kan slet 
ikke forestille 
mig at gå 
på pension



”Jeg ved godt, jeg bør tage stilling til de her ting. 
Jeg har jo egentlig alle de fornuftige argumenter 
på plads og ved også godt, at de penge, jeg har 
stående på min pensionsopsparing, får betyd-
ning for den alderdom, jeg får. Men det er svært 
at forholde sig til noget, der måske er 30 år ud i 
fremtiden. For vi aner jo ikke, hvordan verden ser 
ud til den tid”.

Når det handler om MP Pensions ansvarlige  
investeringer, er Anja Fonseca også rimelig prag-
matisk.

”Jeg vil gerne have, min pensionskasse gør brug 
af et etisk kompas og for eksempel ikke investerer 
i våben. Men jeg går ikke ned i detaljen omkring, 
hvad MP Pension investerer i. Jeg har en fornem-
melse af, at I gør det godt, og det er jeg egentlig 
tryg ved, så længe jeg ikke hører noget dårligt el-
ler læser om en eller anden dårlig sag i medierne”.

”Få dage efter, jeg blev færdiguddannet som  
geolog, fødte jeg mit første barn, så det var under 
min barsel, jeg så, at DR søgte nye vejrværter. Og 
så blev jeg hængende der i 12 år”, griner Anja.  

Pension er uhåndgribeligt
Det seneste år har hun skullet omstille sig til et 
nyt arbejdsliv og en ny arbejdsplads, og hun  
elsker at suge ny viden til sig. Anja Fonseca virker 
i det hele taget som et menneske, der har fart på, 
og som ikke kan lide stilstand. Måske er det også 
grunden til, at pension ikke har fyldt meget i hen-
des liv. 

”I virkeligheden kan jeg slet ikke forestille mig at 
gå på pension. Jeg skal da bare arbejde, tænker 
jeg. Jeg er bange for, at jeg ville kede mig. Jeg er 
nok typen, der gerne vil blive klogere hele livet, og 
jeg kan godt lide at bidrage til samfundet”.

Hvem der arver pensionen, hvis uheldet er ude, 
og hvordan hendes pensionsordning er skruet 
sammen, er derfor først for nylig noget, Anja er 
begyndt at tænke over.    

Anja Fonseca
Uddannelse 
Cand.scient i geologi fra Københavns Universitet.

Karriere 
Arbejdede som vejrvært i DR 12 år, de seneste år 
som redaktør på Vores vejr. Har siden 2018 været 
pressechef i DMI. Har også skrevet bogen ” I mor-
gen stopper jeg”, der handler om at lide af bulimi.

Alder 
42 år.

Privat
Gift og har to døtre på 3 og 13 år.
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der skal til for at komme tættere på vores anbe-
faling”, siger direktør i MP Pension, Jens Munch 
Holst.

Dit opsparingstal fremgår, når du logger på din 
personlige side på mppension.dk

Pensionister i MP Pension skal leve af deres pen-
sion i mere end 20 år. Derfor er det en god idé at 
spare op, så du kan få en pension, der svarer til 
minimum 65 procent af, hvad du får i løn i dag. 
En pension af den størrelse gør normalt, at du 
ikke behøver at ændre dine vaner for at få pen-
gene til at række. 

Vores anbefaling bygger på, at dine udgifter til 
blandt andet a-kasse, fagforening og pension 
forsvinder, når du går fra lønmodtager til pensi-
onist.

Opsparingstallet er personligt
For at hjælpe dig med at få overblik over, om din 
opsparing og dine forsikringer matcher dit per-
sonlige behov, har vi som noget nyt beregnet et 
opsparingstal til dig. 

Opsparingstallet er en del af vores opsparings-
tjek, der giver dig en hurtig idé om, hvad du kan 
forvente at leve for den dag, du vælger at gå på 
pension. 

”Vi har lavet opsparingstjekket til vores medlem-
mer for at gøre det nemmere at tage stilling til, 
om opsparingen til pension er stor nok og for 
at komme med konkrete anbefalinger til, hvad 

Tag et opsparingstjek
I MP Pension kender vi ikke dine personlige drømme for pensionstilværelsen, og vi kender heller ikke alle detaljerne i 
din økonomi. Vi råder dig derfor til at tage vores opsparingstjek og se, hvor mange penge du kan se frem til den dag, 
du går på pension. Har du for eksempel pension i andre selskaber eller øvrige værdier, du har planer om at bruge 
som pensionist, kan det have indflydelse på dit opsparingstal.

Log på vores hjemmeside og tag stilling til, om du sparer nok op til at leve det liv, du drømmer om som pensionist.

Sparer du nok op til 
din pension?
Det er dig, der afgør, om din pensionsopsparing er stor nok til, at du 
kan leve, som du drømmer om, når du går på pension. Men MP Pension 
har nogle råd og værktøjer, der kan give dig et godt overblik. 

Din pension bør svare til 65-80 procent 
af din nuværende løn

65-80
procent 
af din løn
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og så vidt, vi kan bedømme, planlægger disse 
selskaber ikke ordentligt efter det. Det betyder, 
at de risikerer at blive fanget på det forkerte ben 
i en af de største omstillinger af vores samfund 
nogensinde. Vores analyse viser, at de i varie-
rende grad modarbejder den grønne omstilling 
via deres lobbyarbejde”, siger investeringschef i  
MP Pension, Anders Schelde.

2/3 af alle vores olieinvesteringer
MP Pension frasolgte kul og tjæresand i 2018 og 
har siden været i gang med at analysere og vur-
dere hvilke olieselskaber, der har tilpasset deres 
langsigtede forretningsstrategier efter Paris- 
aftalens målsætninger – og hvilke, der ikke har, 
som derfor må ud af porteføljen. 

”Vi skal vurdere over tusind olieselskaber inden 
udgangen af 2020. Derfor har vi haft et sær-
ligt fokus på verdens ti største olieselskaber. 
Den samlede børsværdi for disse ti selskaber 
er på over 9.200 milliarder kroner. MP Pensions  
aktieandel i de ti selskaber udgør 644 millioner  
kroner, og det svarer til 2/3 af alle vores aktieinve-
steringer i olie”, siger Anders Schelde.

Siden 2016 har MP Pension officielt støttet  
Paris-aftalens mål om, at den globale tempe-
raturstigning skal begrænses til maksimalt to 
grader. Som konsekvens af det har vores investe-
ringsportefølje skullet understøtte det mål. Det 
har blandt andet ledt til, at fem procent af porte-
føljen er blevet øremærket grønne investeringer, 
som både bidrager til omstillingen og samtidig 
byder på mange gode investeringsmuligheder i 
fremtidens teknologier. 

Efterspørgslen på olie vil falde
Tilslutningen til Paris-aftalen har også rejst 
spørgsmål om, hvad MP Pension skal gøre med 
de eksisterende sorte fossile investeringer i for 
eksempel de store olieselskaber. Og det har nu 
ført til et frasalg af verdens ti største.
 
”MP Pension har en ambition om at være  
Danmarks mest ansvarlige pensionsselskab. 
Derfor kommer vi heller ikke udenom at for-
holde os til den fossile sektor, og om den er på 
rette kurs i forhold til denne grønne omstilling. 
Kort fortalt, så vil efterspørgslen på olie falde 
i takt med, at den grønne omstilling tager fart, 

MP Pension ønsker at tage et medansvar for den grønne omstilling 
og sikre medlemmernes langsigtede afkast. Derfor sælger vi nu  
aktier i Shell, ExxonMobil og otte andre olieselskaber for 644  
millioner kroner.

10 største
verdens
Farvel til

olieselskaber
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Olieselskaberne mangler grøn omstilling
MP Pension har samarbejdet med en række organisationer for at indsamle viden om de ti selskabers grønne omstilling. 
Ud fra oplysningerne vurderer vi: 

  Ingen af de ti selskaber har en forretningsmodel, der er kompatibel med Paris-aftalen. 

  Fire selskaber (BP, Royal Dutch Shell, Total og Equinor) har forholdt sig til mulige fremtidige klimascenarier og viser 
 tegn på omstilling.

  Seks selskaber (ExxonMobil, Chevron, PetroChina, Rosneft, Sinopec og Petrobras) viser ingen eller meget begrænsede
 tegn på omstilling.

  Selskaberne modarbejder fortsat via deres lobbyarbejde mere krævende regulering på klimaområdet – til trods for 
 deres offentlige støtte til Paris-aftalen.

Efter vores vurdering viser alle disse oplysninger, at de ti selskaber ikke er og ikke kan blive kompatible med Paris-aftalen 
inden udgangen af 2020. 

PetroChina 

Total 

ExxonMobil 

Rosneft 

Petrobras BP 

Royal Dutch Shell Equinor

Chevron 

Sinopec 

Kort fortalt, så vil efterspørgslen på olie falde i takt med, at den 
grønne omstilling tager fart, og så vidt, vi kan bedømme, plan-
lægger disse selskaber ikke ordentligt efter det. Det betyder, at 
de risikerer at blive fanget på det forkerte ben i en af de største 
omstillinger af vores samfund nogensinde.

Anders Schelde, investeringschef i MP Pension
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Valget til MP Pensions bestyrelse er i fuld gang. Som medlem 
og medejer i MP Pension kan du med din stemme være med til 
at afgøre, hvem der skal sidde i bestyrelsen de næste fire år. 

Brug din 
stemme og få 
indflydelse

BESTYRELSESVALG 2019

hvor kandidaterne skriftligt uddybder deres mo-

tivation for at stille op.

Afstemningen slutter den 12. december kl. 

18, og valgresultatet bliver offentliggjort på  

MP Pensions hjemmeside den 13. december. De 

tre nye bestyrelsesmedlemmer skal være med til 

at sætte retningen for pensionskassen fra den 1. 

januar 2020.

Der er opstillet 16 kandidater, som gerne vil i  

MP Pensions bestyrelse. Til dette valg kan du stem-

me på op til tre kandidater, som du mener skal  

repræsentere dig og vores 136.000 andre medlem-

mer de næste fire år. 

Hvis du vil lære kandidaterne og deres holdninger 

bedre at kende, kan du som noget nyt se dem på vi-

deo på vores hjemmeside. Vi har også en valgside, 

MP Pension havde investeringer i tobaksindu-
strien for 240 millioner kroner fordelt på syv 
tobaksfirmaer. Det svarer til 0,21 procent af MP 
Pensions samlede investeringer. De bliver nu 
alle frasolgt, og det er ikke længere tilladt at 
investere i firmaer, der producerer tobak.

Vidste du?
Der er 10 medlemmer i MP Pensions bestyrelse.  Bestyrelsen er sammensat af valgte og udpegede  
medlemmer, og fem ud af ti bestyrelsesmedlemmer bliver valgt ved direkte valg hvert andet år.

Sådan stemmer du
Afstemningen foregår online fra 21. november til 12. december kl. 18.00. Medlemmer modtager en  
meddelelse om valget via e-Boks med et link til at stemme. Hvis det ikke virker, så gå ind på  
mppension.dk/valg og klik på linket ”Stem her”.
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Brug din 
stemme og få 
indflydelse

MØD DE 16 KANDIDATER

Se videoer med kandidaterne og læs deres valgudtalelser på mppension.dk/kandidater
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Joel Cyril Boukris, 

40 år

Arne Grønborg 

Johansen, 61 år

Henning Salling 

Olesen, 73 år

Ingrid Stage, 

70 år

Per Clausen, 

64 år

Lasse Horne 

Kjældgaard, 45 år

Dres Høegh Poulsen, 

45 år

Jasmine Søgaard, 

32 år

Maja Holm, 

33 år

Søren Kogsbøll, 

69 år

Anders Christian 

Rasmussen, 62 år

Lisbeth Torfing, 

32 år

Björn Emil Härtel 

Jensen, 40 år

Peter Madsen, 

65 år

Mikkel Dahlbæk 

Sigurdsson, 42 år

Jes Vitting, 

48 år
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Rigtig mange danskere har pensionsopsparin-
ger i forskellige selskaber, og det kan gøre det 
svært at vide, hvad der venter efter sidste ar-
bejdsdag. Det sker typisk, fordi din gamle pen-
sionsopsparing ikke automatisk følger med, når 
du får nyt job eller skifter pensionsselskab. Det 
betyder, at mange MP-medlemmer betaler unø-
dige dobbeltomkostninger, fordi de har penge 
stående i flere forskellige selskaber.

Med flere forskellige pensionsopsparinger kan 
det være svært at danne sig et overblik over, 
hvor mange penge, der samlet set er sparet op til 
pension. Men vigtigst af alt, så er flere pensions-
opsparinger lig flere omkostninger. Du betaler 
nemlig omkostninger for hver enkelt opsparing 
– også selvom du ikke aktivt indbetaler længere.

Tag stilling online
Medlem Irene Lauth Gadegaard, der er kom-
munikationsansvarlig i Skolevisioner, har netop 
samlet sine pensioner for at spare penge. Det 
skete efter en samtale med en pensionsrådgiver 
fra MP Pension. 

”Jeg fandt ud af, at det er fjollet at have pensions-
opsparing flere steder. Opsparingen bliver ædt 
op af omkostninger, så nu har jeg samlet mine 
pensioner i MP Pension, som er det selskab, jeg 
lige nu indbetaler pension til”, fortæller hun.

Vi råder også dig til at tage stilling til, hvor du 
gerne vil have din pension stående og at under-
søge, om det er en god idé for netop dig at samle 
din pension. Det afhænger af din situation og de 
vilkår, der gør sig gældende i din pensionsord-
ning.

Vi har heldigvis gjort det nemt for dig med en ny 
online selvbetjeningsløsning, som du kan finde 
ved at logge på vores hjemmeside.

Få overblik på PensionsInfo
Er du i tvivl om, hvor mange pensionsopsparin-
ger du har? Så kan du logge på pensionsinfo.dk 
med dit NemID og få et samlet overblik over dine 
pensioner.

Jeg fandt ud af, at det er fjollet 
at have pensionsopsparing flere 
steder. Opsparingen bliver ædt 
op af omkostninger, så nu har 
jeg samlet mine pensioner i 
MP Pension.

Irene Lauth Gadegaard, medlem i MP Pension

Vidste du?
Du kan altid samle dine pensioner, men er du i tvivl, om det kan betale sig for netop 
dig, råder vi dig til at kontakte os for at få rådgivning eller bruge vores selvbetje-
ningsløsning på mppension.dk/log-paa 

Har du pension i flere forskellige pensionsselskaber, betaler 
du for administration af hver enkelt opsparing. Det er penge, 
du kunne have haft glæde af den dag, du går på pension.

39 150 150
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Tobaksaktier er nu frasolgt

Dialogmøder i foråret

I marts 2019 besluttede MP Pensions bestyrelse af 
sælge alle tobaksinvesteringer. Vi havde investe-
ringer i forskellige tobaksfirmaer for 240 millioner 
kroner, og de er alle blevet frasolgt pr. 1. oktober. 
Læs mere om frasalget på mppension.dk/tobak

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og 
kom til forårets dialogmøder i MP Pension.  
Møderne afholdes i Gentofte den 17. marts 
og i Aarhus den 19. marts. Du kan holde 
dig opdateret om arrangementerne på 
mppension.dk/dialog

G
O

D
T&

KORT

Generalforsamling 28. marts

Log på mppension.dk på din personlige 
side eller tag en snak med vores rådgivere.

Som medlem i MP Pension kan du tilmelde dig en sundheds-
ordning til medlemspris. Med sundhedsordningen kan du 
blandt andet få behandling hos både fysioterapeut og kiro-
praktor. Ordningen kræver ingen lægeerklæring, og du kan an-
vende den både forebyggende, og når skaden er sket – uanset 
hvor gammel du er. Læs mere på mppension.dk/sund

Attraktiv sundhedsordning
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I 2020 bliver MP Pensions generalforsamling  
afholdt lørdag den 28. marts på Radisson Blu 
H.C. Andersen Hotel i Odense fra klokken 13. 

Vi håber at se dig, så sæt kryds 
i kalenderen allerede nu.

39 150 150

Få hurtigt overblik 
over din pension

At deltage er 
at påvirke...



MP Pension forventer at sænke grundlagsrenten fra 1. januar 
2020. Ændringerne er kun relevante for dig, hvis du har en 
pensionsordning med gennemsnitsrente. Hvis ændringen af 
grundlagsrenten berører dig, er du allerede blevet orienteret 
med et brev i din personlige indbakke. Det kan du finde ved at 
logge på mppension.dk med NemID.

Grundlagsrenten bliver sænket

En helt ny undersøgelse fra Verdensnaturfonden WWF giver 
gode karakterer til MP Pension, når det handler om fokus på 
klimaet. MP springer markant frem på listen og får nu en delt 
førsteplads med PKA. Undersøgelsen omfatter 16 danske pensi-
onskassers grønne investeringer og deres kritiske tilgang til in-
vesteringer i fossile energiselskaber.

MP Pension i top som bedste  
klimainvestor

MP får pris for ansvarlighedsrapport

I MP Pension har vi en vision om at være Danmarks mest an-
svarlige pensionskasse, og vi vil gerne fortælle vores medlem-
mer om både resultater og dilemmaer. Derfor er vi glade for, at 
vi i efteråret har modtaget en pris fra Global Compact Network 
Denmark og FSR – danske revisorer. De har som noget nyt valgt 
at hylde god rapportering om bæredygtighed i små og mellem-
store virksomheder. Troels Børrild og Christina Dorff fra MP Pen-
sion modtog SMV COP 2019 på vegne af teamet bag rapporten.

Følg MP Pension på 
Facebook, LinkedIn og  
Twitter.
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Rådgivning  
direkte i  
indbakken

I MP Pension vil vi gerne gøre 
vores rådgivning endnu mere 
personlig og relevant. Derfor 
opfordrer vi dig til at give os 
din e-mailadresse, så vi kan 
sende personlig rådgivning 
direkte til dig, når det er rele-
vant. 

Log på vores hjemmeside for 
at opdatere dine kontaktop-
lysninger eller tag en snak 
med en af vores rådgivere på 
telefon 39 150 150.



Stemmer du?
Bestyrelsesvalg 2019

Hvilke tre kandidater skal  
stemmes ind i  MP Pensions 
bestyrelse? 
Det er vores 136.000 medlemmer 
og medejere, der bestemmer.

Du kan afgive din stemme fra 21. november
til 12. december 2019 kl. 18.

Vil du vide mere?
mppension.dk/stem

mppension.dk


