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Epidemiolog

Lone Simonsen

Coronaen har fået trukket
tænderne ud

BESTYRELSESFORMAND EGON KRISTENSEN HAR ORDET

Vil du være med til at sætte kursen?
mer kan du melde dit kandidatur, og det er også jer,
der i sidste ende bestemmer, hvem der skal have de to
ledige bestyrelsespladser.
Jeg har selv siddet i bestyrelsen i næsten ni år, heraf de
seneste fem år som formand, og jeg synes, det har
været både spændende og udfordrende at tage ansvar for vores samlede 148 milliarder kroner. Det er et
stort og vigtigt arbejde, fordi vi alle sammen skal leve
af de penge, når vi på et tidspunkt siger farvel til vores
job. Derfor bruger vi i bestyrelsen også meget tid på at
forholde os til afkast, ansvarlighed og hvilken service,
pensionskassen tilbyder.
For at kunne melde dig som kandidat til bestyrelsen,
skal du samle 15 såkaldte stillere – altså 15 andre medlemmer af AkademikerPension, som støtter dit kandidatur. For to år siden meldte hele 18 kandidater sig,
og jeg håber, at interessen vil være lige så stor til dette
valg, da det i min optik viser, at vi har et levende medlemsdemokrati. Det er væsentligt i en medlemsejet
pensionskasse.

Det er to år siden, vi sidst havde bestyrelsesvalg, og nu
skal vi til det igen. Derfor kan du i dette efterår stille
op til valg og få stor indflydelse på din pensionskasses fremtid. Sammen med de 147.000 øvrige medlem-

OM OS
AkademikerPension er en medlemsejet pensionskasse for mere
end 147.000 akademikere. AkademikerPension forvalter 148 milliarder kroner, og vores vision er at skabe et højt afkast på et ansvarligt grundlag. Derfor understøtter vores investeringspolitik
blandt andet den globale klimaaftales målsætning om maksimalt to graders global opvarmning.
AkademikerPension, Smakkedalen 8, 2820 Gentofte, tlf: 3915 0102
www.akademikerpension.dk · post@akademikerpension.dk ·
CVR-nummer: 20766816.
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Højt afkast på et ansvarligt grundlag
Vores afkast er også meget vigtigt, da det er afgørende
for vores levefod, når vi bliver pensionister. Første halvår
af 2021 endte på 5,7 procent. I skrivende stund er afkastet steget og lyder på over otte procent. Inden året er
omme, kan afkastet gå både op og ned, men vi gør vores bedste for at sikre et højt afkast, der er tilvejebragt
med fokus på ansvarlighed.

Redaktion: Christina Dorff (redaktør), Jakob Lyders Tarpgaard,
Christina Roed, Anders Wolter, Mogens Holbøll (ansvarshavende).
Layout: Robert Jensen/blacknetwork.dk.
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AFKAST
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Et halvårsafkast
som forventet
I de første seks måneder af 2021 landede vi et afkast på 5,7 procent.
Ved redaktionens slutning lød afkastet på 8,44 procent.
Den gode nyhed er, at det lige nu lysner på finansmarkederne. Den dårlige er, at genåbningen af økonomien
efter corona giver pres på inflationen.
Sådan lyder det fra investeringschef, Anders Schelde, i
forbindelse med opgørelsen af halvårsafkastet, som 30.
juni lød på 5,7 procent.
”Halvårsafkastet er som forventet. Vi er ved at kravle ud
af coronaens skygge. Økonomierne udvikler sig, tandhjulene kører, og det går fremad”, siger han.
Især på aktiemarkedet er der flotte afkast på 10-13 procent. Til gengæld stiger inflationen, hvilket betyder stigende renter, og at kurserne på obligationsmarkedet
falder.

Ændrer ikke risikoprofil
Anders Schelde forventer, at det bliver de nævnte tendenser, der kommer til at vare ved året ud. Så på spørgsmålet om, hvorfor vi ikke bare investerer flere penge i
aktier og færre i obligationer, lyder svaret:
”Vi ønsker ikke at ændre på vores risikoprofil. I første
halvår af 2021 har vores eksponering mod aktier været
i toppen af den ramme, som bestyrelsen har udstukket,
og vi investerer altså på den lange bane. Lige nu er vi
meget tilfredse med afkastet”.
Årsafkastet lander nok et sted mellem fem og ti
procent, lyder det fra investeringschefen.
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Coronaen har fået
tænderne trukket ud
For halvandet år siden var hun relativt ukendt, men nu er de fleste danskere
på fornavn med corona-Lone. Epidemien har forvandlet epidemiologer fra
nørder til de mest citerede eksperter, og Apropos har mødt en af dem for at
få en vurdering af corona-udviklingen.
Vi har sat professor Lone Simonsen stævne i hendes
have på en solrig augustdag, hvor coronaen kan synes
langt væk. Men pandemien er ikke slut endnu, advarer
hun:
”Pandemien er ikke overstået, men rædslen ved den
er ophørt i Danmark indtil videre. Jeg forventer, at vi i
efteråret får corona på den nye måde. Vi vil få udbrud
i skolerne blandt de uvaccinerede børn, og indlæggelser vil overvejende være de uvaccinerede voksne. Men
coronaen har fået tænderne trukket ud, så der vil ikke
længere komme en masse indlæggelser og dødsfald”,
siger Lone Simonsen og fortsætter:
”Jeg vurderer, at vi i Danmark kan lade epidemien køre
nu, fordi vi har høj dækning med effektive vacciner
blandt de ældre og sårbare. Politikerne har allerede
accepteret, at vi kan have en epidemi, fordi det er besluttet at åbne samfundet betydeligt op, fylde lægterne til fodboldkampe og feste landet over. I det lys giver
det ikke længere mening at sende skoleklasser hjem
eller lukke skoler ved smitte. Det skal børnene ikke stå
model til – de har allerede lidt meget under coronaen”.

fra Kina over Mellemøsten til Europa og kunne se, at
den blev spredt af folk uden symptomer, indså jeg, at
det her meget vel kunne udvikle sig til en pandemi
af den dødelige slags, en såkaldt 100-års-begivenhed”.
Den forudsigelse kom på et tidspunkt, hvor andre
mente, COVID-19 aldrig ville komme til Danmark, og
det gav tidligt i forløbet Lone en stemme i den offentlige debat. Hun har været et kendt ansigt i medierne
lige siden.
”Jeg flyttede i 2014 ret anonymt hjem til Danmark efter mere end 30 år som forsker i USA, og jeg har jo slet
ikke været vant til, at folk på gaden kender mig. Men
nu bliver jeg ofte kontaktet af søde mennesker, der er
taknemmelige for mit bidrag. Jeg er glad for at være
corona-Lone, og det er en rar fornemmelse, at jeg kan
bistå med viden om det, jeg har arbejdet med i hele
min karriere”.
Men det er også krævende. Under pandemien har
Lone arbejdet hårdt, og der har været efterspørgsel
efter hende her, der og alle vegne.

En 100-års-begivenhed
I sit arbejde bruger Lone Simonsen historiske og nutidige sygdomsdata og matematiske modeller til at
forudse, hvad der sker med nuværende og fremtidige
epidemier. Og allerede i 2018 forudså hun, at den næste pandemi meget vel kunne blive en coronavirus.

”Jeg har arbejdet virkelig meget både fagligt og med
at holde mig ajour som kommunikator. Så jeg har været glad for de daglige gåture med min mand i fred
og ro. Og når der er rum til det, trækker jeg stikket og
tager i sommerhus”.

”Jeg har fulgt med, siden SARS opstod i 2003. Da jeg i
februar 2020 fulgte coronavirusens hurtige spredning

Stadig meget vi ikke ved
Lone Simonsen vurderer, at det er slut med den
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”

Pandemien er ikke
overstået, men
rædslen ved den er
ophørt i Danmark
indtil videre.
Jeg forventer, at
vi i efteråret får
corona på den
nye måde.

Fotos: Büro Jantzen
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massive testning, vi har været vant til herhjemme.
I fremtiden skal vi holde øje med virus på en anden
måde.
”Vi kommer til at bruge PCR-test af spildevand og
måske spyt-test i skoler og på arbejdspladser. Der bliver også fokus på hospitalsovervågning over alvorlig
sygdom og tegn på flugtvarianter, der bryder igennem vaccinebeskyttelsen”.
Det lyder jo betryggende, men der er stadig masser af
arbejde forude.
Lone Simonsen modtog i marts 2020 ti millioner kroner fra Carlsbergfondet til forskning i matematiske

Lone Simonsen
Alder: 62
Uddannelse: Cand.mag. i biologi og kemi fra
Roskilde Universitet. Ph.d. i populationsgenetik
fra University of Massachusetts.
Diplom i anvendt epidemiologi og sygdomsdetektiv fra Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) i USA.
Karriere: Har været ansat som epidemiolog
ved USA's Center for Disease Control (CDC),
National Institute of Health (NIH) og i verdenssundhedsorganisationen WHO i Geneve.
Blev i 2007 professor i global sundhed på
George Washington University i Washington.
Er i dag professor i epidemiologi og leder pandemiforskningscenteret på Roskilde Universitet.
Modtog i 2021 Uddannelses- og Forskningsministeriets kommunikationspris for sin formidlingsindsats under COVID-19-pandemien.
Privat: Gift og har tre børn.
Medlem i AkademikerPension.
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pandemimodeller og sidenhen 11 millioner kroner fra
Nordforsk til et nordisk samarbejde.
”Jeg er i gang med at få vores nye grundforskningscenter, PandemiX, op at stå, og jeg vil virkelig gerne
arbejde for, at vi får et akademisk videncenter i Danmark på det her område. Altså en stabil forskningsindsats og uddannelse af den næste generation af
matematiske epidemiologer, som kan fortsætte, efter
COVID-19-pandemien er slut. Vi har masser af data,
som kan give os en bedre forståelse af fænomenet.
Og der er kroniske senfølger, som vi endnu ikke helt
har forstået omfanget af. Det er vigtigt at dykke ned i,
for vi skal forvente, der vil komme nye pandemier cirka
hvert 20. år”.

Tendenser under corona
2020-21 har været nogle af de mest turbulente år nogensinde, og coronaen
har ændret vores måde at leve på, men hvad betyder det egentlig for din
pension? Vi er dykket ned i tallene.
FORMUEN ER STEGET
Medlemsformuen er steget pænt fra 127 til 148 milliarder kroner.

STAGNERENDE SYGDOM OG DØD
Vi har ikke set en stigning i antallet af medlemmer, der har brug for invalidepension eller er afgået ved døden.

PÆNE AFKAST
I 2020 landede afkastet på 8,2 procent, og lige nu ligger det på 8,44 procent, så dit pensionsdepot er vokset støt.

FÆRRE FRATRÆDELSER
Blandt vores medlemmer har langt færre fratrådt jobbet under corona.

FLERE MEDLEMMER
Siden coronaen gjorde sit indtog i marts 2020, er vi blevet flere medlemmer. I dag er vi 147.209.

MEDLEMSRÅDGIVNINGEN ER BLEVET DIGITAL
Fysiske møder er faldet med 80 procent. Til gengæld har vi set en stor stigning i vores digitale videomøder.

Få svar på det hyppigst stillede spørgsmål under corona
Hvordan påvirker svingende aktiekurser min pensionsudbetaling?
Pension skal ses på den lange bane, så der er ingen grund til bekymring. Før corona-krisen havde AkademikerPension plads til at kunne tabe hele værdien af vores aktier og stadigvæk klare de lovpligtige
kapitalkrav, og det kan vi fortsat. Vi kan med andre ord gå igennem selv de allermest ekstreme scenarier
og fortsat udbetale pension til vores cirka 15.000 pensionister.
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Stil op og vær me
I AkademikerPension har vi et stærkt medlemsdemokrati, og nu har du
mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Du kan stille op til efterårets bestyrelsesvalg, hvor vi skal have besat to pladser.
Som bestyrelsesmedlem bliver du en del af et solidt
fællesskab og får stor indflydelse på pensionskassens
fremtid.

I skal også opfylde Finanstilsynets krav om hæderlighed og egnethed, kaldet ”Fit and Proper”.

Kunne du tænke dig at stille op som kandidat, kan
du melde dig på banen fra den 22. september til den
1. november.

Du kan få stor indflydelse
Det er helt unikt, at du som medlem kan få direkte indflydelse på din pension. Som bestyrelsesvalgt
medlem er du blandt andet med til at tage beslutninger om vores produkter og investeringer.

Det gør du ved at oprette en profil i vores kandidatmodul, som du finder på vores hjemmeside fra den 22.
september. Her skal du skrive lidt om dig selv, hvad du
står for, og hvorfor du gerne vil stille op.

Kort sagt kan du være med til at påvirke pensionskassen og sikre en fremtidig god udvikling.

For at stille op skal du have en suppleant, og I skal
begge være medlemmer i AkademikerPension, være
myndige og have mindst 15 andre medlemmer til at
anbefale jer (kaldet stillere).
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Du kan finde mange flere detaljer om valget og
bestyrelsens arbejde på vores hjemmeside.

ed til at bestemme
Sådan foregår selve valget

Selve afstemningen foregår fra den 18. november til 9. december. Medlemmer modtager et brev i e-Boks med
et stemmelink, hvorfra det er muligt afgive op til to stemmer. De to kandidater med flest stemmer vinder og tiltræder som bestyrelsesmedlemmer den 1. januar 2022. De to nye medlemmer og deres personlige suppleanter
har plads i bestyrelsen i en fireårig periode.

Bestyrelsens sammensætning

Der er i alt ti medlemmer i AkademikerPensions bestyrelse, som er sammensat af en blanding af valgte og udpegede medlemmer.
Fem ud af ti bestyrelsesmedlemmer består af menige medlemmer, som vælges ved en elektronisk urafstemning. Der afholdes valg hvert andet år, så der skiftevis vælges tre og to bestyrelsesmedlemmer ved hvert valg.
Tre bestyrelsesmedlemmer bliver udpeget af henholdsvis DM, Dansk Psykolog Forening (DP) og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).
To bestyrelsesmedlemmer med særlige sagkundskaber inden for regnskab/revision og kompetencer inden for
centrale risikoområder bliver valgt på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
LÆS MERE PÅ AKADEMIKERPENSION.DK/VALG2021

Foto: Shutterstock
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Vi skal som investor lægge pres
gennem vores aktive ejerskab
på de virksomheder, som ikke
gør nok.

Klimarapport kræver
handling fra os alle
Sommerens skovbrande og oversvømmelser i Europa har tydeliggjort, at
klimaforandringerne har store konsekvenser – også tæt på os. Det er utopi
at tro, at vi kan forske os ud af krisen, siger vores direktør, Jens Munch Holst.
Panderynkerne er dybere end normalt, og blikket er
stift.
”Du er godt klar over, hvor alvorligt det her er, ikke?”,
lyder første retoriske spørgsmål. Ordene kommer fra
AkademikerPensions direktør, Jens Munch Holst, som
har læst konklusionerne på den seneste FN-klimarapport, der udkom den 9. august.
Rapporten slår med syvtommersøm fast, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Og hvad værre
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er – at temperaturstigningerne går meget hurtigere
end forventet, at vejret i fremtiden bliver vildere, og at
konsekvenserne i værste fald kan blive uoverskuelige.
”Det er meget bekymrende læsning. Rapporten kalder på akut handling. Først og fremmest politisk, men
også fra selskaber og forbrugerne. Simpelthen fra os
alle sammen. Det er utopi at tro, at vi kan forske os ud
af klimakrisen”, siger Jens Munch Holst og fortsætter:
”Overordnet set kunne det ikke skade at belønne de

Vi lægger øget pres på selskaberne
Når det kommer til hans egne muligheder for handling som direktør for en pensionskasse, kommer
svaret prompte.
”Vi skal som investor lægge pres gennem vores aktive ejerskab på de virksomheder, som ikke gør nok.
Og samtidig skal vi gå sammen med andre investorer og øge det pres, der kan medvirke til at sikre
den fremdrift, der skal til. Virker det pres ikke, må
vi i fællesskab blive enige om at frasælge de selskaber. Derudover skal vi selvfølgelig også belønne
dem, som handler og hjælper os alle i klimakampen”,
siger Jens Munch Holst.
En af rapportens konklusioner er, at en global temperaturstigning på halvanden grad måske allerede er en
realitet i 2030’erne, hvilket vil overhale Paris-aftalens
mål, som hedder 2050.
”Det betyder jo, at vi som pensionskasse skal kigge
indad og overveje, om vi bør justere vores politikker.
Vi kigger derfor lige nu på at øge både vores grønne
investeringer og vores fossile frasalg".
Politikere og selskaber er dog ikke de eneste, der
bør kigge indad, mener vores direktør. Også du og
jeg bør indse, at det her kommer til at koste på vel-

Foto: Lars Svankjær

virksomheder, der gør det godt i klimakampen, og
straffe de dårlige. Har man som investor styr på klimarisici, vil det i sidste være godt for afkastet, for det
vil påvirke finansmarkederne markant”, siger han.

færden og på den levemåde, vi har i dag. Det er også
vigtigt, at vi kigger ud over vores egne grænser og ser
på, hvor vi kan gøre en forskel og hjælpe andre lande
på rette vej. Jens Munch Holst mener, at det er her,
politikerne må på banen.
Selv støtter han et forslag om en global CO2-skat, som
er blevet foreslået af den FN-støttede Net-Zero Asset
Owner Alliance, som er en gruppe af mere end 40
institutionelle investorer, der har forpligtet sig til at
reducere klimaudledningerne fra deres investeringer
til nul senest i 2050 i tråd med Paris-aftalens mål.
”Vi må regne med, at vi ikke længere kan købe to t-shirts
for 300 kroner produceret på den anden side af jordkloden. Vi skal og bør forvente, at vores varer bliver dyrere, for eksempel tøj, mad og biler. CO2-afgifter bør blive en vigtig brik i spillet om at få nedbragt udslippet af
drivhusgasser”, slutter Jens Munch Holst.

Fire nedslag fra klimarapporten
1. Klimaforandringerne er menneskeskabte. Ifølge rapporten er temperaturerne steget 1,09 grader
siden 1850, og videnskaben ved nu, at 1,07 grader af dem skyldes vores udledning af drivhusgasser.
2. Det går hurtigere. Vi skal forvente, at stigningen i den globale gennemsnitstemperatur allerede i
2030’erne vil overskride halvanden grad, som ifølge mange klimaforskere er smertegrænsen for forandringerne. Det er ti år tidligere, end forskerne havde regnet med.
3. Vejret bliver mere voldsomt. Vi skal forvente, at kloden oftere bliver ramt af voldsomme cykloner,
skovbrande, tørkeperioder og oversvømmelser. I Nordeuropa skal vi forberede os på højere temperaturer, mere regn og flere hændelser som skybrud og oversvømmelser.
4. Det kan gå helt galt. De værste scenarier siger, at vandstanden kan stige med en meter i år 2100,
med fem meter i år 2150 og med 15 meter i år 2300.
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PENSIONSOPSPARING

Deltid kan koste dig
tusindvis af kroner i
pension
Hvis du kun arbejder 25 timer om ugen, kan du ende med 10.000 kroner
mindre på pensionskontoen hver eneste måned.
Deltid kan skabe god balance mellem job, familie og
fritid. Men det kan blive en dyr fornøjelse, den dag du
går på pension.
Det viser nye beregninger, vi har lavet, fordi andelen af
deltidsansatte medlemmer stiger.
En 25-årig med en fuldtidsløn på lidt under 550.000
kroner, der indbetaler 8.000 kroner til pension om
måneden, vil som 72-årig få udbetalt 34.444 kroner
om måneden.
Hvis samme person i stedet arbejder deltid 25 timer
om ugen svarerende til en løn på 370.700 kroner og
en indbetaling til pension på 5.405 kroner, betyder det
en månedlig udbetaling som 72-årig på 23.123 kroner.
Altså mere end 10.000 kroner mindre på kontoen hver
eneste måned.
Få hjælp fra din partner
Vibeke Thinggaard Aagaard, der er chef for medlems-

rådgivning og service hos AkademikerPension, opfordrer medlemmer på deltid til at overveje, om de selv
eller en eventuel partner har mulighed for at indbetale
det fulde pensionsbidrag:
”Medlemmer på deltid bør have en plan for at fylde
hullet i pensionsopsparingen op. Måske kan en partner hjælpe med at kompensere. Mange af os skifter
partner – det oplever halvdelen af danskerne. Derfor
er det vigtigt at have dette perspektiv med. De store
konsekvenser for pensionen opdager mange typisk
først for sent i livet”.

Andel på deltid stiger
Køn

Deltid 2012

Deltid 2021

Kvinder

15 procent

18 procent

Mænd

8 procent

10 procent

I tvivl om, hvor meget du indbetaler eller har stående på dit
depot? Så log ind på akademikerpension.dk
eller ring til en rådgiver på 39 150 150.
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Andreas Brock, gymnasielærer, Aarhus
Med tre børn passer deltid mig rigtig godt. De
senere år er jeg begyndt at forholde mig til det.
Jeg er opdraget til at få et job, så jeg kan indbetale til en pensionsopsparing. Derfor har jeg
de seneste år hvert år indbetalt ekstra, så det
svarer til en fuldtidsstilling. Det forventer jeg
også at gøre i år. Vi er ikke sat i verden for at
arbejde i 50 år, og jeg vil gerne indrette mit liv
økonomisk, så jeg kan leve, som jeg har lyst til
og eventuelt trække mig tidligere tilbage.

Mette Randrup, gymnasielærer, Skive
For mig er det vigtigt, hvordan jeg og min
familie har det lige nu. Og arbejdsbyrden er en
af de få ting, jeg selv kan skrue på. Jeg ønsker
tid og overskud til de mennesker, jeg elsker. Jeg
har overvejet at indbetale ekstra, men har endnu ikke gjort det. I stedet arbejder vi på at blive
gældfri. For mig handler det ikke om, hvad jeg
engang får udbetalt, men om vores forbrug. Vi
lever økonomisk fornuftigt, og jeg tror, at vi får
rigeligt med penge af leve for som pensionister.
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Astrid Busck, psykolog, Veksø
Jeg er på deltid, så jeg har tid til mine børn
og mit familieliv. Det har jeg ikke fortrudt ét
sekund. Samtidig ligger pension mig meget
på sinde. Jeg ønsker nemlig ikke at være en af
de mange kvinder, der er meget dårligere økonomisk stillet end deres mand, når de går på
pension. Derfor har vi oprettet en opsparing,
som bliver investeret – kun til mig. Jeg ønsker
de samme økonomiske muligheder som min
mand, når vi en dag går på pension.
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Line Maj Thomsen, fuldmægtig, Ishøj
Jeg vil gerne have mere tid til min søn, som går
i vuggestue. Og lige nu er min økonomi så fin,
at jeg ikke behøver at arbejde mere. Jeg ønsker
ikke at få mindre udbetalt, når jeg går på pension, så jeg har sørget for at indbetale, hvad der
svarer til en fuldtidsstilling. Omkring økonomi
er mit princip ikke at have for store udgifter.
Derfor regner jeg også med at have fint med
penge, når jeg går på pension, og at jeg til den
tid kan det samme som i dag.
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Det er igen muligt at booke fysiske
rådgivningsmøder
Efter en hård og lang periode, hvor vi primært har kunnet rådgive digitalt, er der heldigvis lys forude. Det betyder, at vi nu kan imødekomme jeres ønske om igen
at afholde fysiske rådgivningsmøder. Du kan møde
os i Aarhus, Aalborg, Odense og København. Book et
møde på akademikerpension.dk/book eller ring til os
på 39 150 150.

Vi håber, at vi i 2022 kan afholde en kombineret elektronisk og fysisk generalforsamling i Odense. Sæt derfor
allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 26. marts.

HURTIGT OVERBLIK OVER
DIN PENSION
Har du styr på din pension? Log på din
personlige side på akademikerpension.dk
og få et overblik eller tag en snak med en
pensionsrådgiver på

39 150 150
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Verdens regeringer bør sætte alt ind på at nå de centrale mål i Paris-aftalen og sørge for at lave klimapolitikker, så investorerne vil lade milliarder af kroner
flyde over i klimavenlige investeringer. Det er budskabet fra AkademikerPension og 456 andre investorer verden over, som har underskrevet et brev, der er
sendt til regeringer verden rundt. De 457 investorer
har aktiver for mere end 250 billioner danske kroner.
Grundlæggende opfordrer vi regeringer til at indgå i et væddeløb, der går ud på at skabe den mest
klimavenlige politik.

AkademikerPension på Instagram
AkademikerPension er nu på Instagram, hvor vi formidler pension og ansvarlighed på en ny, kreativ og
anderledes måde ved hjælp af billeder, grafikker og videoer. Følg os på instagram.com/akademikerpension

VA

N E M Æ R KE

Tryksag
5041 0004

T

ÅBNINGSTIDER:
mandag-onsdag 9-16
torsdag 9-18
fredag 9-15

Vi opfordrer regeringer til
klimahandling

S

Årets generalforsamling løb af stablen lørdag den 20.
marts, og på grund af corona blev den igen i år afholdt
elektronisk. Der var hele 2.971 stemmer på dagen, og
det er en stigning på mere end 25 procent sammenlignet med sidste år. I løbet af eftermiddagen kom der 95
skriftlige spørgsmål, som alle blev besvaret af formand
Egon Kristensen. Udover en god debat var der solid opbakning til bestyrelsen, hvis seks forslag blev vedtaget.
Der var også to medlemsforslag, men de blev ikke vedtaget. Det fulde referat finder du på vores hjemmeside
akademikerpension.dk/gf2021

Foto: Lisbeth Holten

Rekordmange stemte til generalforsamlingen 2021

Få nyheder løbende

Følg AkademikerPension på
Facebook, LinkedIn, Instagram
og Twitter.

Millionær som 46-årig
Pension er en af dit livs største opsparinger. Som
medlem i AkademikerPension er du i gennemsnit 46
år, når du rammer en million kroner på din pensionsopsparing. Det er rigtig mange penge, og når du en
gang skal på pension, har du oftest endnu mere at gøre
godt med. Nye tal viser, at vores medlemmer i gennemsnit har sparet 2,5 millioner kroner op, inden de forlader
arbejdsmarkedet. Du kan tjekke, om du har sparet nok
på akademikerpension.dk/opsparing

Nyt job efter sommerferien?
Så gør dig selv den tjeneste at undersøge, om du bør
justere dine pensionsindbetalinger. Hvis du løbende
tilpasser din pension livet igennem, kan det betyde
mange penge på kontoen den dag, du går på pension.

PENSIONSVOLAPYK
FORKLARET

ANSVARLIGE
investeringer 2020-21

VI PRESSER PÅ I EN SVÆR TID
Farvel tl Kina
Vi strammer op på frasalg af kul og gas
CO -reduktion på 26,8 procent inden 2025
²
Grønne investeringer slår de sorte på afkast

Ansvarlige investeringer
Den årlige rapport, hvor vi tager pulsen på vores ansvarlighedsdagsorden, er klar. Du kan finde rapporten på
akademikerpension.dk og dykke ned i de vigtigste
tiltag og resultater.

Børnepension
Pensionsverdenen er fyldt med svære ord
og begreber, og vi sætter i hvert nummer af
Apropos fokus på svære ord. Denne gang forklarer vi børnepension.
Pension er også forsikringer, du kan skrue på, og
børnepension er på trods af navnet en forsikring,
der bliver udbetalt til dine børn hver måned, hvis
du skulle blive for syg til at arbejde eller dø, før de
fylder 21 år. En børnepension sikrer altså økonomisk tryghed til dine børn og din ægtefælle eller
samlever, hvis der skulle ske dig noget. Børnepensionen er som udgangspunkt 20 procent af din
livsvarige pension, men du har mulighed for at
justere den. Præcis hvordan afhænger af din konkrete aftale.
I vores selvbetjeningsunivers får du et hurtigt
overblik over dine nuværende forsikringer og bliver guidet frem til den bedste løsning for dig. Du
kan tjekke, om alt står, som du ønsker, ved at logge på akademikerpension.dk
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Gør en forskel
Gør en forskel
BESTYRELSESVALG I AKADEMIKERPENSION
BESTYRELSESVALG I AKADEMIKERPENSION

Vil du være med til at udvikle Danmarks mest ansvarlige pensionskasse?
Der
Dererertotoledige
ledigepladser
pladseri ibestyrelsen.
bestyrelsen.Som
Somkandidat
kandidatskal
skal du
du være
være
Vil du være
med
til at udvikle Danmarks
ansvarlige
medlem
i AkademikerPension
oghave
havemest
mindst
15stillere
stillerepensionskasse?
ryggen.
medlem
i AkademikerPension
og
mindst
15
ii ryggen.
Du
ditdit
kandidatur
senest
den
1. november
2021
klokken
Duskal
skal
kandidatur
senest
den
1.kandidat
november
2021
kl.
12. 12.
Der
er melde
tomelde
ledige
pladser
i bestyrelsen.
Som
skal
du
være
medlem i AkademikerPension og have mindst 15 stillere i ryggen.
mere
akademikerpension.dk/valg2021
Du skal Læs
melde
ditpå
kandidatur
senest den 1. november 2021 kl. 12.
Læs mere på akademikerpension.dk/valg2021

akademikerpension.dk
akademikerpension.dk

