
Mathias Hammer
Finurlig og folkelig musikformidler
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Klar-parat-bestyrelsesvalg
Stil op til MP Pensions bestyrelse

MP Pension kvitter smøgerne
Medlem satte gang i tobaksdebatten

Halvårsafkast blandt de bedste i branchen
Pensionsformuen steg med 11 milliarder kroner



Stiller du op til det kommende bestyrelsesvalg? 
I efteråret har vi tre kollegaer fra bestyrelsen på 
valg, og alle medlemmer kan stille op. Derefter er 
det op til jer at afgøre, hvem I vil have til at vareta-
ge jeres interesser. 

Ved sidste valg fordoblede vi stemmeprocenten 
fra 8 til næsten 16 procent, og vi krydser fingre for 
en endnu højere stemmeprocent denne gang. 
Selve afstemningen går dog først i gang sidst 
i november, når vi alle har haft lejlighed til at se, 
hvem der stiller op som kandidater. Hvis du vil stil-
le op som kandidat til bestyrelsesvalget, kan du 
læse mere om praktikken på mppension.dk/valg.

Tobakken er passé i MP Pension
I marts 2019 tog bestyrelsen en stor og vigtig be-
slutning om at sælge vores investeringer i tobak. 
Som du kan læse i dette magasin, var det medlem 
Karin Mejding, der satte gang i debatten i 2017. 
Selvom det kun er bestyrelsen, der kan træffe  
beslutninger om vores investeringer, så viser det, 

at MP Pension har et ægte medlemsdemokrati, 
og at medlemmerne har indflydelse. Den indfly-
delse er en helt afgørende forskel på vores pen-
sionskasse og andre pensionsselskaber. Vi skal 
værne om vores medlemsejede pensionskasse 
og vores medlemsdemokrati.
   
9,8 procent i halvårsafkast
Vores halvårsafkast endte på 9,8 procent, men 
markederne er svingende, så hvor vi ender den 
31. december er svært at spå om. Men vi håber 
og arbejder på at få et godt og positivt resultat.  
Pension handler om at få et godt langsigtet af-
kast. Et enkelt godt eller dårligt år gør ikke ud-
faldet, og vi kan derfor fortsat glæde os over, 
at pensionskassen fra 2009 til 2018 har haft et 
gennemsnitligt årligt afkast på 8,4 procent. Det  
placerer os i toppen af branchen.

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

Ved sidste valg fordoblede vi stemme-
procenten fra 8 til næsten 16 procent, 
og vi krydser fingre for en endnu højere 
stemmeprocent denne gang.

Er du min 
nye kollega 
i bestyrelsen?

Formanden har ordet
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MP Pension har opnået et afkast på de samlede investeringer på hele 
9,8 procent ved halvårsregnskabet. Det er i top i pensionsbranchen og 
indhenter sidste års negative resultat med flere længder.

Halvårsafkast i top
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Efter et nedslående 2018 har første halvår af  
2019 været særdeles opløftende for investorerne.  
Investeringschef i MP Pension, Anders Schelde, 
forklarer:

”Aktiemarkederne er kommet rigtig flot igen i 
første halvdel af 2019 efter en gevaldig nedtur i 
slutningen af sidste år. Obligationerne har også 
klaret sig fint, efter at renterne er trykket yder- 
ligere i bund”.

Svingende marked
Om det flotte resultat holder året ud, når regnska-
bet skal gøres op, er en anden sag. Her er Anders 
Schelde knap så optimistisk. Der er en del at be-
kymre sig om, pointerer han.

”Hvordan vil handelskrigen mellem Kina og USA 
udvikle sig? Hvordan går det med briternes  
farvel til EU, og hvordan ser det ud med den glo-
bale vækst, der har vist svaghedstegn? Det er 
blot nogle af de faktorer, der kan give anledning 
til panderynker”, siger Anders Schelde.

8,4 procent de seneste ti år
Alligevel er der håb om et årsafkast, der lander et 
sted mellem fem og ti procent.

”I kølvandet på finanskrisen har MP Pension haft 
ti år med et gennemsnitligt afkast på 8,4 procent. 
Nu er vi inde i et andet marked, der svinger mere. 
Derfor er der tegn på, at vi skal vænne os til et 
mere moderat afkast over de næste mange år”, 
siger Anders Schelde.

9,8%
MP Pensions halvårsafkast på

Vidste du?

svarer til godt 11 milliarder kroner. 

MP Pension har ifølge analysebureauet Morningstar over de sene-
ste ti år lavet det højeste afkast sammenlignet med andre danske 
pensionsselskaber med samme risikoprofil.



4

36-årige Mathias Hammer har altid dyrket den 
klassiske musik og har siden barnsben vidst, at 
han ville være pianist. Den imponerende parat- 
viden om musik er uden tvivl kommet via mål-
rettethed og hårdt arbejde.     

”Jeg kommer fra et lærerhjem, hvor folkelighed, 
fællesskab og lysten til at fortælle altid har været 
stor. Jeg blev tidligt grebet af at spille klaver og 
spillede faktisk altid. Jeg tog den slagne vej, kom 
på konservatoriet og dernæst solistklassen som 

pianist. Jeg havde aldrig noget fjumreår eller et 
år, hvor jeg arbejdede på tanken”, griner han og 
fortætter:

”Det målbevidste hænger nok sammen med, 
at jeg som pianist har befundet mig i en meget 
konkurrencebetonet verden, hvor jeg konkurre-
rede med russere og kinesere. Der er ingen tid 
at spilde. Men jeg opdagede hen ad vejen, at jeg 
følte mig låst, når jeg skulle lære en sonate eller 
klaverkoncert udenad, for det er jo en katastrofe, 

Mathias Hammer er kendt som den kyndige og festlige holdkaptajn 
i ”Den Klassiske Musikquiz”, der kan gætte, at det er fjerde sats fra 
Mahlers 9. symfoni efter blot at høre én tone. Men han har også en 
blufærdig og privat side. 
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Jeg vil hellere høre 
Schubert end Nirvana 



Udover sin fastansættelse i DR bruger Mathias 
Hammer sin tid som foredragsholder rundt om-
kring i landet, hvor han fortæller om musik. Otte 
gange om året arrangerer han sangaftener på 
Rigshospitalet, hvor han inviterer kendte musi-
kere, skuespillere eller erhvervsledere til at vælge 
ti sange fra højskolesangbogen.

”Det at mødes og synge sammen indkredser alt 
det, jeg gerne vil. Fællessang kan forbinde folk 
følelsesmæssigt på tværs af generationer, klas-
seskel og politisk observans. Jeg synes, det er 
meget smukt”. 

Med i højskolesangbogsudvalget
Da DR K i foråret 2018 hyldede højskolesangbo-
gen med 12-timers maraton-fællessang, var det 
også med Mathias som oplagt vært direkte fra 
Dokk1 i Aarhus otte timer i træk.   

”Det var en heftig oplevelse, men super fedt. 
Der var sådan en god stemning og omkring en 
halv million danskere så med. En måned efter 
blev jeg spurgt, om jeg ville træde ind i højskole- 

hvis man spiller en tone forkert. Allerede på kon-
servatoriet begyndte jeg at tage rundt på lokal-
centre og formidle klassisk musik, og jeg fandt 
ud af, at jeg har en anden selvtillid og frihed, når 
jeg formidler noget. Hvis man siger noget for-
kert, så er det jo bare charmerende”.

Livsmission at formidle klassisk musik
Vi møder Mathias Hammer hjemme i sin nye 
andelslejlighed med udsigt over søerne i Køben-
havn. Radioen er indstillet på P2, der er et smukt 
klaver i spisestuen og masser af bøger på hylder-
ne. Fra første sekund er han præcis lige så sprud-
lende, åben og nærværende, som han fremstår 
på radio og tv, hvor han ihærdigt deler ud af sin 
imponerende viden om klassisk musik.    

”Jeg er begejstret omkring mit fag og elsker at 
åbne flere menneskers ører i forhold til klassisk 
musik. Jeg vil gå rigtig langt for den mission. Det 
er vigtigt for mig at blive bedømt på min musi- 
kalitet og mine formidlingsevner. Når det hand-
ler om mit private liv, så er jeg faktisk lidt blufær-
dig og har derfor kun optrådt i få interviews”.

55
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Schubert end Nirvana 



men en sang, der fortæller om følsomhed, san-
selighed og eftertænksomhed i forbindelse med 
en højtid. Det synes jeg, der skal være plads til”. 

Får stadig kuldegysninger af højskolesangene
Når Mathias Hammer bliver spurgt, hvad hans 
egen yndlingssang fra Højskolesangbogen er, 
får han næsten tårer i øjnene. Ordene fra Ludvig 
Holsteins og Carl Nielsens ”Vi sletternes sønner” 
rammer ham. 

”Ord og vendinger kan give mig kuldegysnin-
ger, hver gang jeg synger dem. Der er så meget 
historie, værdiladning og betydning i de ord, at 
jeg bliver rørt, og jeg bliver aldrig træt af det. 
Det er vel egentlig det, der kendetegner et me-
sterværk. Der er så meget mangfoldighed og 
formidlingstrang indlejret i Højskolesangbogen, 
fordi sangene deri altid bliver introduceret med 
en forklaring. Det betyder noget for mig, at det 
formidlende element er så tydeligt”.  

Måske derfor har rock og pop aldrig haft samme 
gennemslagskraft hos Mathias Hammer. 

”Jeg har en forkærlighed for den gode melodi og 
den gode tekst og kan godt lide folkeligheden 
og tryllerierne med tre akkorder i noget dansk-
sproget pop. Men jeg vil hellere høre Schubert 
end Nirvana. Det er nok, fordi jeg i mange år er 
blevet suget ind i den klassiske verden. Det er 
et meget stærkt sug, hvor jeg endnu ikke har  
fundet begrænsningerne”.

sangbogsudvalget, og det blev jeg simpelthen 
så glad for. Det er hjerteblod for mig. Højskole-
sangbogen har fulgt mig fra sidelinjen altid, og 
jeg kender repertoiret ud og ind. Den måde, 
jeg lærte at spille klaver på og den musikalske 
opvækst, jeg har haft, var centreret omkring  
Højskolesangbogen og hele den tradition”. 

Det har allerede vakt en del debat, at den 19. 
udgave af Højskolesangbogen muligvis skal 
have en sang med om den muslimske højtid ra-
madan. Sangen er skrevet af Isam B, kendt fra  
rapgruppen Outlandish.

”Lige pludselig står jeg midt i noget, hvor debat-
ten raser. Jeg har lige skullet vænne mig til, at 
der ligger beskeder i min indbakke, hvor jeg bli-
ver kaldt landsforræder. Men selvfølgelig skal jeg 
mene noget om den sangbog og skal ikke putte 
mig. Jeg synes jo, at Højskolesangbogen er det 
mest mangfoldige, vi har her til lands, og at den 
nye udgave skal afspejle det moderne Danmark. 
Vi må forholde os til, at der er klimakrise, regn-
buefamilier og Donald Trump. Fem procent af 
indbyggerne i Danmark er muslimer, og det skal 
vi vise. Det er ikke en håndsrækning til muslimer, 

Mathias Hammer 

Uddannet pianist med debut fra Det Jyske 
Musikkonservatoriums Solistklasse.

Har siden 2010 været tilknyttet P2 som programvært og 
præsenterer DR SymfoniOrkestrets torsdagskoncerter for 
publikum i Koncerthuset og radiolyttere i hele Danmark. 

Holdkaptajn i Den Klassiske Musikquiz på DR K.

Gift og far til tvillingedrenge på 7 år.

Lige pludselig står jeg midt i noget, hvor 
debatten raser. Jeg har lige skullet vænne 
mig til, at der ligger beskeder i min indbakke, 
hvor jeg bliver kaldt landsforræder.
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Mathias Hammer om pension 
og ansvarlighed

Siden Mathias blev gift med Louise og far til to dren-
ge, har han været bevidst om, at pension er vigtigt 
– ikke kun for ham, men for hele familien. Men han 
vil helst have, at MP Pension håndterer det for ham.  

”Jeg er nok rundet af en form for borgerlighed og 
fornuft, der gør, at jeg gerne vil have styr på de 
ting. Men det passer mig fint, at det som fastansat 
i DR er noget, der kører automatisk. Jeg er et tillids-
fuldt menneske, der gerne vil rådgives af fornuftige  
fagpersoner. Når det handler om ansvarlige investe-
ringer af mine pensionspenge, er jeg også glad for, 
at I tager hånd om det på mine vegne”.  

Kom godt fra start med din pensionsopsparing
Nyuddannet, første job, nygift og måske små børn. Der er nok at forholde sig til, 
som ung, og pension er måske ikke lige det, der står øverst på prioriteringslisten. 
Alligevel kan det være en god investering at tjekke op på sin pension. Her er fem 
gode råd.

Betal kun til forsikringer, du har brug for 
Som medlem i MP Pension betaler du automatisk til sikring af både dine børn og din ægtefælle/samlever. 
Bor du alene, og har du ikke nogen børn, kan det være en god idé at minimere din ægtefælle- og børnepension  
og i stedet indbetale mere til din egen pensionsopsparing. 

Indbetal minimum 16 procent af din løn til pension
Er du ny på arbejdsmarkedet, eller har du bare aldrig rigtig tænkt over pension, så er en god tommelfingerregel,
at mindst 16  procent af din løn bør gå til pension hver måned.

Saml dine pensioner
Har du allerede sparet noget op til pension, og har du for eksempel pension i flere selskaber? Så kan det være en god 
idé at samle dine pensionsordninger i ét selskab, så du ikke skal betale administrationsomkostninger flere steder.   

Få overblik over familiens opsparinger på PensionsInfo
Hvis du har en ægtefælle eller samlever, kan du på pensionsinfo.dk få overblik over, om I har sikret hinanden og jeres 
eventuelle børn godt nok, hvis en af jer skulle dø før pensionsalderen. 

Tjek din pension én gang om året
Som ung sker der mange ændringer i dit liv. Derfor er det vigtigt løbende at justere din pension.  

Når du logger på mppension.dk, kan du tilpasse din pensionsordning 
via selvbetjening.
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”Der er mange argumenter, der taler for, at en 
ansvarlig pensionskasse ikke bør have investe-
ringer i tobak. Omvendt er pensionskassens 
kerneopgave at levere gode afkast og høje pen-
sioner til medlemmerne. Historisk set har tobak 
givet stabile og høje afkast. Den dimension skal 
vi som professionel pensionskasse også have 
med i betragtningerne, når vi overvejer at frasæl-
ge en investering. Derfor har MP Pension brugt  
tiden fra 2017 til dels at debattere tobak med 
medlemmerne, dels at analysere de afkast- 
mæssige konsekvenser”. 

Afkast og ansvarlighed går hånd i hånd
MP Pensions analyse konkluderede, at tobak 
ikke fremadrettet kan forventes at være et bed-
re forbrugsgode at investere i end mange andre. 

Det har i mange år været anerkendt, at ryg-
ning er usundt, og at rygning dræber. I 2007 fik  
Danmark en rygelov, som begrænsede rygernes 
muligheder for at ryge på restauranter, caféer 
og arbejdspladser. Det er dog fortsat helt lovligt 
både at ryge og investere i virksomheder, som 
producerer tobak, så hvad er problemet egentlig 
som investor? 

Udover at fremstille og sælge et sundhedsskade-
ligt produkt bliver tobaksindustrien ofte kritise-
ret for skadelige arbejdsforhold, ulovligt børnear-
bejde, problematisk lobbyadfærd og aggressive 
søgsmål mod myndighederne i udviklingslan-
dene, der forsøger at begrænse salget og mar-
kedsføringen af tobak. Direktør i MP Pension, 
Jens Munch Holst, forklarer:

Efter længere tids debat besluttede MP Pensions bestyrelse i marts 2019 at  sælge alle investeringer i tobak. 
Det var medlem Karin Mejding, der satte debatten i gang, da hun i 2017 gik  på talerstolen til generalforsamlingen.

Det var medlem Karin Mejding, der tog en chan-
ce på generalforsamlingen i 2017, hvor hun gik på 
talerstolen og spurgte, om ikke MP Pension burde 
overveje at droppe investeringer i tobak. To år se-
nere blev det en realitet.

”Da bestyrelsen på generalforsamlingen i år med-
delte, at nu ville MP Pension skille sig af med alle 
tobaksaktier, blev jeg glad. Det var en sejr, og 
det viser jo, at medlemmer kan få indflydelse i  
MP Pension”, fortæller Karin Mejding.

Medlemsforslag i 2018
Karin Mejdings første opfordring i 2017 blev til et 
egentligt medlemsforslag i 2018. Her havde Mej-
ding allieret sig med en lang række andre med-

Medlem satte gang i debatten

Smøgerne er røget

Karin Mejding er glad for, at medlemmer i 

MP Pension kan få indflydelse.
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Analysen viste også, at tobak kun udgjorde 0,21 
procent af MP Pensions samlede portefølje, og 
at et frasalg ikke ville øge risikoen på nogen væ-
sentlig måde. 

”På baggrund af debatten med medlemmerne 
og den investeringsmæssige analyse besluttede 
vi i marts 2019 at sælge alle MP Pensions investe-
ringer i tobaksindustrien. Det er helt i tråd med 
vores ønske om at være Danmarks mest ansvar-
lige pensionskasse”, siger Jens Munch Holst.

MP Pensions investeringer i tobaksindustrien 
svarer til 240 millioner kroner fordelt på syv  
tobaksfirmaer. Alle investeringerne bliver nu fra-
solgt, og det er ikke længere tilladt at investere i 
firmaer, der producerer tobak.

Efter længere tids debat besluttede MP Pensions bestyrelse i marts 2019 at  sælge alle investeringer i tobak. 
Det var medlem Karin Mejding, der satte debatten i gang, da hun i 2017 gik  på talerstolen til generalforsamlingen.

lemmer, heriblandt flere fra Kræftens Bekæm-
pelse hvor Karin Mejding selv har arbejdet som 
projektleder. 

I forslaget opfordrer de bestyrelsen til at under-
søge mulighederne for at flytte investeringer i 
tobak til andre investeringer og undersøge, hvilke  
konsekvenser det ville have for medlemmerne. 

”MP Pensions undersøgelse viste, at afkastet ikke 
vil lide skade af at droppe tobaksinvesteringerne. 
Samtidig har bestyrelsen lyttet til FN og en lang 
række andre institutioner verden over, der enty-
digt konkluderer, at tobak udover at være ham-
rende usundt og årsag til sygdomme og død, ikke 
er et ansvarligt produkt at investere i”.

Pensioner skal bidrage til en bedre verden
Om Karin Mejding igen vil gå på talerstolen med 
nye idéer og opfordringer på MP Pensions gene-
ralforsamling, har hun ikke taget stilling til. Men 
hun afviser det ikke, for efter hendes mening er 
der blandt forbrugere, kunder og medlemmer i 
pensionskasser nu generelt en større interesse for, 
hvordan deres penge bliver forvaltet.

”Også andre emner er højrelevante. Klimaet lig-
ger lige for. Personligt ville jeg kunne leve med et 
lidt lavere afkast af min opsparing, hvis jeg med 
mine beskedne bidrag kan være med til at gøre 
verden til et bedre sted. Når det viser sig, som med  
tobaksinvesteringerne, at afkastet slet ikke lider 
skade af at sadle om, er det en win-win-situation”.

Smøgerne er røget

9
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Din families økonomiske situation bliver påvirket, når 
du dør, ligesom din egen økonomiske situation ændrer 
sig, hvis din nærmeste dør. Derfor er det en god idé at 
få styr på, hvem der arver din pensionsopsparing.

Hvem arver din 
pension, når du 
stiller træskoene?

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.



Tre gode råd
  Ønsker du at begunstige andre end nærmeste pårørende, er det vigtigt at udfylde en begunstigelseserklæring. 
  Du bør generelt overveje, om dine begunstigelser skal ændres, hver gang der sker ændringer i dine familieforhold. 
  Ønsker du at ændre en begunstigelseserklæring, skal du hurtigst muligt indsende en ny til MP Pension. 

 Så bortfalder den gamle automatisk. 

Find alle detaljerne på mppension.dk/arv
Pension er kompliceret, og der er mange regler og detaljer, som du kan læse på vores hjemme-
side. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til en af vores rådgivere på 39 150 150.  

Det gik op for mig, at den  
pension, der er tiltænkt 
mine børn, hvis jeg går bort, 
under særlige omstændig- 
heder kan ende hos min 
kærestes børn.

Pernille Achilles, medlem i MP Pension

grund til at få styr på, hvem der skal have penge

ne, når du dør.

Dine-mine-og-vores børn
Psykolog Pernille Achilles er et af de medlemmer 

i MP Pension, der i forbindelse med rådgivning 

om sin pension blev gjort opmærksom på, at det 

er vigtigt at tage stilling til begunstigelse. Pernille 

er skilt og har tre børn. Hun har nu fundet sam

men med en ny mand, der også har børn.

”Det gik op for mig, at den pension, der er tiltænkt 

mine børn, hvis jeg går bort, under særlige om

stændigheder kan ende hos min kærestes børn. 

Det kan ingen jo være tjent med og da slet ikke 

mine børn. Derfor har jeg nu begunstiget mine 

egne børn i min pension”, fortæller hun.

For at finde ud af hvilken type pensionsudbeta

ling, du selv er berettiget til, hvis din ægtefælle/

samlever dør først, skal du tjekke din udkårnes 

pensionsordning. Det er vigtigt, at hele familien 

laver et samlet tjek, så pengene i sidste ende går 

til de rigtige.

Præcis hvem der arver din pensionsopsparing, af

hænger af arvelov, begunstigelseserklæringer og 

reglerne i din individuelle pensionsordning. Der 

kan være mange detaljer og svære begreber at 

sætte sig ind i, men egentlig er det ret enkelt at 

gøre noget ved. Det handler først og fremmest 

om at tage stilling.

Som medlem i MP Pension har du en arbejdsmar

kedspension, der skal sikre, at du har en indtægt 

hele livet. Derfor bliver hovedparten af dit bidrag 

indbetalt til en livsvarig pension. Når du dør, vil din 

ægtefælle/samlever og dine børn kunne få udbe

talt en månedlig pension i en årrække, men en 

række krav skal være opfyldt for, at det sker.

De begunstigede løber med pengene
Når det handler om andre produkter som rate

pension og dødsfaldssum, har du mulighed for 

selv at be stemme, hvem der skal have pengene 

udbetalt. Hvis du ikke gør noget, går de til dine 

nærmeste pårørende.

Lever du for eksempel i et papirløst forhold, eller 

har du børn fra et tidligere forhold, så er der særlig 
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Mange drømmer om, at pensionstilværelsen vil 
blive der, hvor vi får tid og råd til at nyde livet. 
Men har du styr på, hvor meget du rent faktisk 
kan forvente at få udbetalt?

En ny analyse fra MP Pension viser, at bidragsbe-
talende medlemmer under 50 år i gennemsnit 
vil få pensionsudbetalinger og offentlige ydelser, 
der svarer til 78 procent af den nuværende løn. 
Det betyder, at I er godt rustet til alderdommen. 

Vores beregninger viser også, at ud af 100  
MP-medlemmer, der i dag er 28 år, vil 84 stadig 
være friske ved den nuværende folkepensions-
alder på 68 år. 13 har tabt erhvervsevnen, og tre 
er døde. 

Når vi kigger 40 år frem til 2059, forventer vi at 
skulle udbetale pension til hvert medlem i knap 
25 år. Det vil sige, at gennemsnitslevetiden til den 
tid vil være 93 år. Det betyder altså, at langt stør-
stedelen af jer får hårdt brug for at spare op til 
pension og have overblik over opsparingsniveau-

et, så I ved, om I har nok på kontoen til at få det liv,  
I ønsker som pensionist.
  
Personligt tal på vej
For at få overblik over, hvor stor en procentdel, du 
personligt kan forvente at få udbetalt som pensi-
onist, har MP Pension brugt de seneste måneder 
på at udregne et opsparingstal til alle. Og glæd 
dig. Det bliver i løbet af efteråret synligt på din 
personlige side på mppension.dk. Direktør i MP 
Pension, Jens Munch Holst, siger: 

”Mange medlemmer er i tvivl, om de sparer nok 
op og har efterspurgt et værktøj, der kan give 
svar på det. For at besvare det på en nem måde 
har vi nu udviklet en digital løsning, der giver et 
hurtigt overblik over den enkeltes opsparings-
niveau og viser et konkret opsparingstal. Det er 
nemt at forstå og hænger sammen med, at vi 
gerne vil hjælpe medlemmer med at tage stil-
ling til deres pensionsordning, så opsparing og 
forsikringer matcher det individuelle behov”.

65-80 procent af den nuværende løn
Det er individuelt, præcis hvor mange penge 
du får brug for som pensionist, for beløbet er 
naturligvis betinget af dine personlige krav til 
livet og dit forbrug. Men MP Pension anbefaler 
et opsparingstal på mellem 65-80 procent af 
din nuværende løn. Opsparingstallet er en be-
regning, der giver alle med en pensionsopspa-
ring et fingerpeg om, hvor meget den enkel-

Når medlemmer i MP Pension forlader arbejdsmarkedet, 
ser mange af jer ud til at få næsten lige så meget i pension, 
som I fik i løn. En ny analyse viser, at medlemmer under 50 år i 
gennemsnit vil få udbetalt 78 procent af den nuværende løn. 

MP-medlemmer 
er godt rustet til 
alderdommen

Mange medlemmer er i tvivl, om de sparer 
nok op og har efterspurgt et værktøj, der kan 
give svar på det. For at besvare det på en nem 
måde har vi nu udviklet en digital løsning, der 
giver et hurtigt overblik.
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te kan forvente at få udbetalt som pensionist 
i forhold til den nuværende løn. Det betyder 
også, at hvis du i løbet af karrieren for eksem-
pel har fået et nyt job og taget et stort lønhop, 
kan dit opsparingstal ligge under vores anbefa-
ling. Har du haft perioder med barsel og deltid, 
kan opsparingstallet også være lavere end det 
anbefalede. 

Men den gode nyhed er altså, at opsparingstallet 
for langt de fleste MP-medlemmer ser fornuftigt 

ud. Vil du gerne have tallet højere op, er der mu-
lighed for at forbedre det ved at indbetale mere 
eller gå senere på pension. 

En tommelfingerregel siger, at jo tidligere du 
indbetaler penge til pension, jo mere får du ud 
af renters rente-værdien og de afkast, dine inve-
steringer giver. 
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MP Pension på Folkemødet

Dialogmøder i efteråret

I år stod MP Pension for første gang bag to arrangementer på 
Folkemødet på Bornholm – et om seniorarbejdsmarkedet og et 
om diversitet i bestyrelser. Herudover deltog vi i adskillige debat-
ter arrangeret af andre, for eksempel Information, Innovations-
fonden og Global Compact. Temaerne handlede primært  om 
klima og bæredygtighed. Folkemødet er en god anledning til at 
møde relevante faglige og politiske organisationer under ufor-
melle rammer, og vi forventer at deltage igen næste år.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og kom til efterårets 
dialogmøder i MP Pension. Møderne afholdes i Aarhus 
den 29. oktober og i Gentofte den 30. oktober 2019. 

Du kan holde dig opdateret om arrangementerne på 
mppension.dk/dialog. 

G
O

D
T&

KORT

Stil op til bestyrelsen  
i MP Pension

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

MP Pension har de seneste måneder forstærket indsatsen med at påvirke det bra-
silianske mineselskab Vale igennem dialog, men det har ikke ført til de ønske-
de forbedringer. Vi har derfor vurderet, at selskabets aktiviteter overtræder vores  
politik for ansvarlige investeringer, og Vale er nu blevet sat på vores eksklusionsliste.  
MP Pension har investeringer i Vale for 26,2 millioner kroner og i datterselskabet 
Samarco Mineracao for 5,7 millioner kroner. Sidstnævnte er også omfattet af eksklusi-
onen. Se den fulde eksklusionsliste på mppension.dk/eksklusioner.

MP Pension ekskluderer  
brasiliansk mineselskab
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I efteråret 2019 er tre bestyrelsesmedlemmer og 
deres personlige suppleanter på valg. 

De nye bestyrelsesmedlemmer skal vælges 
af og blandt MP Pensions medlemmer ved en 
urafstemning.

Alle medlemmer har mulighed for at stille op fra 
den 23. september til 1. november kl. 12.00. 

Selve valget foregår fra den 21. november til den 
12. december 2019. 

Læs mere på mppension.dk/valg.

39 150 150

Få hurtigt overblik 
over din pension



Nu er det nemmere at indbetale  
ekstra til pensionen
Har du penge tilovers, kan du nu indbetale ekstra til din pen- 
sionsopsparing via selvbetjening på mppension.dk/indbetal.

Hvis du for eksempel indbetaler til en ratepension, kan du få  
fradrag på op til 55.900 kroner. Pengene skal indbetales inden 
årsskiftet 2019.

I MP Pension vil vi gerne gøre vores rådgivning endnu mere 
personlig og relevant for dig som medlem. Derfor opfordrer 
vi dig til at give os din e-mail-adresse, så vi kan sende person-
lig rådgivning direkte til dig, når det er relevant. Log på vores 
hjemmeside for at opdatere dine kontaktoplysninger, eller tag 
en snak med en af vores rådgivere.

Rådgivning direkte i indbakken

Følg MP Pension på 
Facebook, LinkedIn og  
Twitter.

Charlotte Sølling Grann, der er ESG-Manager i MP Pension, vandt for nylig prisen som 
årets verdensmålspioner i Danmark. I et stærkt felt med unge ildsjæle valgte Global 
Compact Network Denmark Charlotte på grund af hendes store arbejde med at koble 
ansvarlige investeringer sammen med FN’s verdensmål. Det betyder, at hun nu er i spil 
til at blive udvalgt som én af ti verdensmålspionerer fra hele verden.

Årets danske verdensmålspioner  
er fra MP pension

Kvinder og  
pension
I maj gennemførte MP Pension fire 
møder om pension kun for kvin-
der i Aalborg, Aarhus og Køben-
havn. Mere end 400 kvinder tog 
imod tilbuddet og blev opfordret 
til at kompensere for barsel og del-
tid. Læs mere og få gode råd på  
mppension.dk/kvinder.
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Bestyrelsesvalg 2019

Vil du tage ansvar
for 134.000 medlemmer?
Dette efterår skal der vælges  
tre bestyrelsesmedlemmer til 
MP Pensions bestyrelse. 
Skal du være en af dem?

Du kan stille op, hvis mindst 25  
andre medlemmer indstiller dig. 

Deadline er den 1. november 2019 kl. 12.

Selve afstemningen foregår fra 
den 21. november til 12. december kl. 18.

Læs mere på 
mppension.dk/valg 

mppension.dk


