Dagsorden og fuldstændige forslag
Generalforsamling 2019
Lørdag den 6. april 2019 kl. 13.00
Tivoli Hotel & Congress Center
Arni Magnussons Gade 2
1577 København
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Dagsorden
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller advokat Niels Kornerup.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsesformand Egon Kristensen aflægger bestyrelsens mundtlige beretning.
3. Forelæggelse af Årsrapport 2018 med ledelsesberetning og revisionspåtegning til godkendelse
Direktør Jens Munch Holst fremlægger de vigtigste pointer fra Årsrapport 2018. Bestyrelsen indstiller til
godkendelse af årsrapporten.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
På de næste sider kan du læse forkortede udgaver af de forslag, som bestyrelsen og medlemmerne har stillet. Du
kan se og downloade de fuldstændige forslag på www.mppension.dk/gf2019
5. Forelæggelse og godkendelse af lønpolitik
Pensionskassens lønpolitik vedtages af generalforsamlingen. Bestyrelsen indstiller til godkendelse af lønpolitikken.
6. Valg af særligt sagkyndigt bestyrelsesmedlem
Lis Skovbjerg blev i 2013 valgt og genvalgt i 2016 på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen for en
treårig periode og er derfor på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Lis Skovbjerg for en ny treårig periode.
7. Valg af revision
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Som medlemsvalgt revisor indstiller bestyrelsen til genvalg af Jens Brandorff. Som suppleant til posten som medlemsvalgt revisor indstiller bestyrelsen til genvalg af Helge Mørch Jensen.
8. Eventuelt

Du finder alle dokumenter, som er relevante for generalforsamlingen på vores hjemmeside:
www.mppension.dk/gf2019

Besøg Nationalmuseet før generalforsamlingen

Når du deltager i generalforsamlingen, kan du få en fribillet til Nationalmuseet.
Fribilletter bliver udleveret på Nationalmuseet fra kl. 10.00.

Frokost

Der bliver serveret frokost før generalforsamlingen i tidsrummet 11.00-13.00
i Tivoli Congress Center.
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Vi glæder os til at se dig
Lørdag den 6. april 2019 kl. 13.00
Tivoli Hotel & Congress Center
Arni Magnussons Gade 2
1577 København
Det er igen blevet tid til at mødes til generalforsamling i pensionskassen.
MP Pension er en medlemsejet pensionskasse, og på den årlige generalforsamling kan man mærke, at medlemsdemokratiet lever i bedste velgående.
Alle medlemmer har mulighed for at stille forslag til generalforsamlingen, og alle medlemmer har mulighed for at
stemme. I år har bestyrelsen stillet to forslag, og medlemmerne har stillet otte forslag. Du finder bestyrelsens forslag på side 6-8 og medlemmernes forslag på side 15-28.
Alle medlemmer, der deltager på generalforsamlingen, kan gå på talerstolen og deltage i debatten. Har du ikke
mulighed for at deltage, kan du afgive en fuldmagt og gøre din indflydelse gældende på den måde. Du kan afgive
din fuldmagt via pensionskassens hjemmeside: www.mppension.dk/gf2019
Vi vil igen i år livestreame generalforsamlingen, så alle medlemmer kan følge generalforsamlingen via
pensionskassens hjemmeside.
Vi ser frem til en god dag i København med interessante debatter.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i MP Pension
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Fuldmagter og transporttilskud
Fuldmagter
Vi ønsker, at så mange medlemmer som muligt kommer til pensionskassens generalforsamling og deltager i medlemsdemokratiet. Derfor forsøger vi at lave en spændende generalforsamling i gode omgivelser, og vi tilbyder
transporttilskud til de medlemmer, som kommer langvejs fra.
Har du ikke mulighed for at komme til generalforsamlingen, kan du i stedet udøve din demokratiske ret ved at
give fuldmagt. Der er tre måder at give fuldmagt på:
•

Med en instruktionsfuldmagt giver du bestyrelsen instruktion om, hvordan den skal stemme under de
enkelte punkter. Instruktionsfuldmagten er i stor udstrækning det samme som en brevstemme.

•

Generalfuldmagt til bestyrelsen: Her giver du bestyrelsen fuldmagt til at stemme i overensstemmelse
med bestyrelsens anbefalinger.

•

Generalfuldmagt til tredjemand: Her giver du en navngiven tredjemand fuldmagt til at stemme på dine
vegne uden at tage stilling til, hvad der skal stemmes under de enkelte punkter.

Du kan give fuldmagt elektronisk eller downloade en pdf-blanket på www.mppension.dk/gf2019
Pensionskassen opfordrer til, at fuldmagter indsendes inden generalforsamlingen. Der lukkes for afgivelse af elektroniske fuldmagter den 5. april 2019 kl. 12.00.
Fysiske fuldmagtsblanketter skal ligeledes være VP Investor Service i hænde senest den 5. april 2019 kl. 12.00. Det
er fuldmagtgivers ansvar, at fysiske fuldmagtsblanketter er VP Investor Service i hænde inden fristens udløb.
Det er muligt at medbringe fuldmagter på selve generalforsamlingen, men dette kan medføre forsinkelser af
generalforsamlingen og kan betyde ekstra ventetid i forbindelse med indtjekningen.

Transporttilskud
Du kan få transporttilskud efter gældende regler, som du kan se på:
www.mppension.dk/gf2019
Du får en blanket udleveret på generalforsamlingen.
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Dagsordenens punkt 4
Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
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Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen fremsætter to forslag. Forslagene og de generelle begrundelser ses nedenfor. Betyder forslaget ændringer i pensionskassens vedtægt eller pensionsregulativ, fremgår det på side 9-14 sammen med bemærkninger til
paragrafændringen.

Forslag 1: Forslag til ændringer i pensionsregulativer
Forslagsstillere: MP Pensions bestyrelse
Det foreslås at indføre en række præciseringer og mindre ændringer i pensionsregulativerne. Der er alene tale om
en tydeliggørelse af eksisterende vilkår og små ændringer, der alle stiller medlemmerne uændret eller bedre end i
dag.

Forslag 1.a: Præcisering af karens

Pensionsregulativet for den fleksible pensionsordning § 1, stk. 4.
Det foreslås at præcisere bestemmelsen, således at det er tydeligt, at karens skal kunne gøres gældende, hvis
medlemmet mister erhvervsevnen inden udløbet af karensperioden.

Bestyrelsens bemærkninger
Det anbefales at præcisere bestemmelsen for at undgå tvivl om, hvornår karens ved optagelse og genoptagelse
kan gøres gældende. Karens skal kunne gøres gældende, hvis medlemmet mister erhvervsevnen inden udløbet af
karensperioden. I dag kan der opstå tvivl om, hvorvidt karens kan gøres gældende, hvis lønophør først indtræder
efter karensperioden.

Bestyrelsens anbefaling
Bestyrelsen støtter forslaget.

Forslag 1.b: Vurdering af erhvervsevnetab ved optagelse/genoptagelse
Pensionsregulativet for den fleksible pensionsordning § 1, stk. 5.

Det foreslås at præcisere bestemmelsen, således at det er tydeligt, hvordan erhvervstabet ved optagelse og genoptagelse vurderes. Dette skal ske efter samme kriterier, som ved et dækningsberettiget erhvervsevnetab i forsikringstiden.

Bestyrelsens bemærkninger
Et medlem kan ikke optages i pensionskassen, hvis medlemmet har mistet mindst halvdelen af erhvervsevnen på
optagelsestidspunktet. Det er ikke tydeligt, hvordan erhvervsevnetabet fastsættes. Det anbefales, at erhvervsevnetabet ved optagelse og genoptagelse fastsættes på samme vis som ved en skade i forsikringstiden.

Bestyrelsens anbefaling
Bestyrelsen støtter forslaget.

Forslag 1.c: Omvalg fra den gamle pensionsordning til den fleksible
pensionsordning
Pensionsregulativet for den fleksible pensionsordning.

Det foreslås, at der bliver indført en bestemmelse om, at risikodækninger fastholdes til hidtidige niveau ved omvalg til den fleksible ordning.
6

Bestyrelsens bemærkninger
Forslaget medvirker, at medlemmet ikke kan forøge sine risikodækninger ved et omvalg fra den gamle pensionsordning til den fleksible pensionsordning uden afgivelse af helbredsoplysninger (på lige vilkår med øvrige medlemmer i ordningen). Forslaget beskytter kollektivet.

Bestyrelsens anbefaling
Bestyrelsen støtter forslaget.

Forslag 1.d: Præcisering af bestemmelsen om udbetaling af halv
invalidepension
Pensionsregulativet for den fleksible pensionsordning § 10, stk. 1, andet afsnit.
Pensionsregulativet for den gamle pensionsordning § 9, stk. 1, andet afsnit.

Det foreslås at ændre et afsnit i § 10, stk. 1 og § 9, stk. 1, således at det fremgår, at erhvervsevnen skal være nedsat
med halvdelen inden tre år før folkepensionsalderen.

Bestyrelsens bemærkninger
Ved udbetaling af halv invalidepension har det fremgået, at medlemmets erhvervsevne skal være nedsat med
halvdelen inden den 1. i måneden efter, at medlemmet har nået den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger. Dette skal ændres til, at erhvervsevnen skal være nedsat med
halvdelen inden tre år før folkepensionsalderen.
Ændringen vil betyde, at medlemmerne stilles bedre end reglen har været formuleret tidligere.

Bestyrelsens anbefaling
Bestyrelsen støtter forslaget.

Forslag 1.e: Anmeldelsesfrist for invalidepension

Pensionsregulativet for den fleksible pensionsordning § 10, stk. 1, afsnit 5.
Pensionsregulativet for den gamle pensionsordning § 9, stk. 1, afsnit 5.
Det foreslås at ændre bestemmelsen, således at der ikke er en anmeldelsesfrist ved dækningens ophør.

Bestyrelsens bemærkninger
Pensionskassen har en anmeldelsesfrist for den løbende invalidepension ved dækningens ophør. Det betyder, at
der skal ske anmeldelse inden anmeldelsesfristens udløb, før medlemmet kan være berettiget til invalidepension.
Da pensionskassen ikke har anmeldelsesfrister generelt på pensionskassens produkter, anbefales det at lade
denne del af bestemmelsen udgå og således ikke have en anmeldelsesfrist. De almindelige forældelsesregler
gælder herefter fortsat.

Bestyrelsens anbefaling
Bestyrelsen støtter forslaget.

Forslag 1.f: Udbetaling af alderspension og alderssum
Pensionsregulativet for den gamle pensionsordning § 8, stk. 7.

Det foreslås at præcisere bestemmelsen, således at det fremgår, at medlemmet skal være i live på udbetalingstidspunktet.

Bestyrelsens bemærkninger
Udbetaling af alderspension og alderssum kan tidligst ske pr. den 1. i måneden efter pensionskassen har modtaget anmodning om udbetaling. Da udbetalingen skal ske til medlemmet, er det naturligt, at medlemmet skal
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være i live på udbetalingstidspunktet for at modtage udbetalingen. Dette har været praksis fra pensionskassen,
men for at undgå fortolkningstvivl ønskes bestemmelsen præciseret.

Bestyrelsens anbefaling
Bestyrelsen støtter forslaget.

Forslag 2: Bemyndigelse til bestyrelsen om korrekturændringer og
lignende
Forslagsstillere: MP Pensions bestyrelse

Bestyrelsens forslag og bemærkninger
Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til, dels at foretage ændringer af redaktionel karakter
i vedtægt og pensionsregulativer, dels at foretage ændringer i forslagene, hvis myndighederne måtte kræve det.
Ændringer af redaktionel karakter er fx ændringer af paragrafnummer og/eller paragrafhenvisning, korrekturrettelser og lignende. Bestyrelsen vil også benytte bemyndigelsen til at indsætte den præcise ikrafttrædelsesbestemmelsesdato i pensionsregulativerne de steder, hvor bestyrelsen har fået bemyndigelsen til at fastsætte datoen.

Bestyrelsens anbefaling
Bestyrelsen støtter forslaget.
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PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING

PENSIONSR

Nuværende regler

Nuværende re

Forslag til nye regler

§ 1. OPTAGELSE OG GENOP-

§ 1. OPTAGELSE, GENOP-

TAGELSE

TAGELSE OG ÆNDRING AF
PENSIONSORDNING

Særlige bemærkninger

§ 1. OPTAGELS
(vedrører forslag 1.c, se nedenfor)

TAGELSE

Stk. 4. Karens, nedsatte pensio-

Stk. 4. Karens, nedsatte pensio-

Stk. 4. Karens, n

ner

ner

ner

Et medlem optaget efter stk. 1,

Et medlem optaget efter stk. 1,

der dør eller får et dækningsbe-

der dør eller får et erhvervsevne-

rettigende erhvervsevnetab in-

tab på mindst halvdelen eller

den 6 måneder efter optagelsen,

2/3 af den fulde erhvervsevne in-

stilles som om optagelsen var

den 6 måneder efter optagelsen,

stilles som om

sket med nedsatte pensioner,

stilles som om optagelsen var

sket med neds

hvis det godtgøres, at medlem-

sket med nedsatte pensioner,

hvis det godtgø

mets død eller erhvervsudygtig-

hvis det godtgøres, at medlem-

mets død eller

hed skyldes en allerede ved op-

mets død eller erhvervsudygtig-

hed skyldes en

tagelsen indtruffet sygdom eller

hed skyldes en allerede ved op-

tagelsen indtru

ulykke. Tilsvarende gælder for et

tagelsen indtruffet sygdom eller

ulykke. Tilsvare

medlem optaget efter stk. 2, der

ulykke. Tilsvarende gælder for et

medlem optag

dør eller får et dækningsberetti-

medlem optaget efter stk. 2, der

dør eller får et

gende erhvervsevnetab inden 24

dør eller får et dækningsberetti-

gende erhvervs

måneder efter optagelsen. Be-

gende erhvervsevnetab inden 24

måneder efter

styrelsen fastsætter nærmere

måneder efter optagelsen. Be-

styrelsen fastsæ

regler herfor. Se Bilag D, afsnit 1.

styrelsen fastsætter nærmere

regler herfor. S

Præcisering af hvornår karens
kan gøres gældende (indfører
forslag 1.a)

Et medlem op

der dør eller få

rettigende erhv

den 6 månede

regler herfor. Se Bilag D, afsnit 1.
Bestyrelsen kan fastsætte regler,

Bestyrelsen kan fastsætte regler,

Bestyrelsen kan

hvorefter medlemmer optaget

hvorefter medlemmer optaget

hvorefter medl

efter stk. 1 eller 2 mod afgivelse

efter stk. 1 eller 2 mod afgivelse

efter stk. 1 elle

af helbredsoplysninger kan fri-

af helbredsoplysninger kan fri-

af helbredsoply

gøre sig for karenstiden. Kan

gøre sig for karenstiden. Kan

gøre sig for kar

medlemmet ikke afgive tilfreds-

medlemmet ikke afgive tilfreds-

medlemmet ik

stillende helbredsoplysninger,

stillende helbredsoplysninger,

stillende helbre

optages medlemmet med ned-

optages medlemmet med ned-

optages medle

satte pensioner. Se Bilag D, af-

satte pensioner. Se Bilag D, af-

satte pensione

snit 1.

snit 1.

snit 1.

Stk. 5. Opsparingsafdelingen

Stk. 5. Opsparingsafdelingen

Stk. 5. Opsparin

Følgende medlemmer optages i

Følgende medlemmer optages i

Følgende med

opsparingsafdelingen:

opsparingsafdelingen:

opsparingsafde

•

medlemmer optaget efter

•

medlemmer optaget efter

•

medlemm

stk. 1 eller 2, der har mistet

stk. 1 eller 2, der har mistet

mindst halvdelen af

mindst halvdelen af er-

erhvervsevnen på optagel-

hvervsevnen, vurderet efter

Præcisering af hvordan erhvervs-

erhvervsev

sestidspunktet.

samme kriterier som nævnt

evnetabet vurderes (indfører for-

sestidspun

i § 10, stk. 2, på optagelses-

slag 1.b)

stk. 1 eller

mindst ha

tidspunktet,
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•

•

medlemmer, der ved opta-

•

medlemmer, der ved opta-

gelsen er ansat i fleksjob el-

gelsen er ansat i fleksjob el-

ler andre stillinger, hvor der

ler andre stillinger, hvor der

med baggrund i helbreds-

med baggrund i helbreds-

mæssige forhold enten di-

mæssige forhold enten di-

rekte eller indirekte ydes of-

rekte eller indirekte ydes of-

fentlige tilskud, og

fentlige tilskud, og

medlemmer efter stk. 3, der

•

medlemmer efter stk. 3, der

efter helbredsbedømmelse

efter helbredsbedømmelse

ikke kan optages på nor-

ikke kan optages på nor-

male vilkår.

male vilkår.

Disse medlemmer kan ved afgi-

Disse medlemmer kan ved afgi-

velse af tilfredsstillende

velse af tilfredsstillende

helbredsoplysninger på et

helbredsoplysninger på et

senere tidspunkt overflyttes til

senere tidspunkt overflyttes til

dækning på normale vilkår.

dækning på normale vilkår.

Medlemmer, der ved optagelsen

Medlemmer, der ved optagelsen

har nået den i lovgivningen fast-

har nået den i lovgivningen fast-

satte aldersgrænse for udbeta-

satte aldersgrænse for udbeta-

ling af skattebegunstigede pen-

ling af skattebegunstigede pen-

sionsordninger, optages også i

sionsordninger, optages også i

opsparingsafdelingen.

opsparingsafdelingen.

Hvis pensionskassen først bliver

Hvis pensionskassen først bliver

bekendt med forholdene på et

bekendt med forholdene på et

senere tidspunkt, kan medlem-

senere tidspunkt, kan medlem-

met overflyttes til opsparingsaf-

met overflyttes til opsparingsaf-

delingen med tilbagevirkende

delingen med tilbagevirkende

kraft fra optagelsestidspunktet.

kraft fra optagelsestidspunktet.

Stk. 6. Genoptagelse af bidrags-

Stk. 6. Genoptagelse af bidrags-

betaling

betaling

Genoptager et hvilende medlem

Genoptager et hvilende medlem

bidragsbetalingen, finder stk. 1-5

bidragsbetalingen, finder stk. 1-5

tilsvarende anvendelse.

tilsvarende anvendelse
Stk. 7. Ændring af pensionsordning

Ny bestemmelse (indfører forslag
1.c)

Hvis et medlem vælger at ændre sin pensionsordning og
derved bliver opfattet af dette
pensionsregulativ, så kan medlemmets risikodækninger i forbindelse med ændringen ikke
forøges uden afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger.
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§ 10. INVALIDEPENSION

§ 10. INVALIDEPENSION

Stk. 1. Retten til invalidepension

Stk. 1. Retten til invalidepension

Et medlem har ret til invalide-

Et medlem har ret til invalide-

pension, hvis medlemmets er-

pension, hvis medlemmets er-

hvervsevne efter optagelsen i

hvervsevne efter optagelsen i

pensionskassen og inden folke-

pensionskassen og inden folke-

pensionsalderen på grund af

pensionsalderen på grund af

ulykke eller sygdom nedsættes

ulykke eller sygdom nedsættes

midlertidigt, længerevarende el-

midlertidigt, længerevarende el-

ler varigt med mindst 2/3 af den

ler varigt med mindst 2/3 af den

fulde erhvervsevne.

fulde erhvervsevne.

Et medlem har ret til halv invali-

Et medlem har ret til halv invali-

depension, hvis medlemmets er-

depension, hvis medlemmets er-

hvervsevne efter optagelsen i

hvervsevne efter optagelsen i

pensionskassen på grund af

pensionskassen på grund af

ulykke eller sygdom nedsættes

ulykke eller sygdom nedsættes

midlertidigt, længerevarende el-

midlertidigt, længerevarende el-

ler varigt med mindst halvdelen

ler varigt med mindst halvdelen

af den fulde erhvervsevne. Er-

af den fulde erhvervsevne. Er-

hvervsevnen skal være nedsat

hvervsevnen skal være nedsat

med halvdelen inden den 1. i

med halvdelen inden tre år før

Ændring af bestemmelsen, så

måneden efter, at medlemmet

medlemmets folkepensionsal-

medlemmets erhvervsevne skal

har nået den i lovgivningen fast-

der.

være nedsat inden tre år før

satte aldersgrænse for udbeta-

medlemmets folkepensionsalder

ling af skattebegunstigede pen-

(indfører forslag 1.d)

sionsordninger.
Midlertidig invalidepension til-

Midlertidig invalidepension til-

kendes i tilfælde, hvor det er

kendes i tilfælde, hvor det er

uvist, om tilstanden vil være læn-

uvist, om tilstanden vil være

gerevarende/varig. Der skal dog

længerevarende/varig. Der skal

være en formodning om, at er-

dog være en formodning om, at

hvervsevnen vil være nedsat i

erhvervsevnen vil være nedsat i

minimum 12 måneder.

minimum 12 måneder.

Retten til invalidepension ophø-

Retten til invalidepension ophø-

rer, hvis medlemmet overgår til

rer, hvis medlemmet overgår til

alderspension.

alderspension.

Ansøgning skal indgives inden

Ansøgning skal indgives inden

Anmeldelsesfrist ved

tidspunktet for dækningens op-

det tidspunkt, hvor medlemmet

dækningens ophør fjernes

hør og inden det tidspunkt, hvor

afgår ved døden.

(indfører forslag 1.e)

medlemmet afgår ved døden.
Retten til invalidepension ind-

Retten til invalidepension ind-

træder den 1. i måneden efter,

træder den 1. i måneden efter,

at erhvervsevnenedsættelsen er

at erhvervsevnenedsættelsen er

indtrådt (skadestidspunktet). Ud-

indtrådt (skadestidspunktet). Ud-

betaling sker dog tidligst ved op-

betaling sker dog tidligst ved op-

hør af løn/erhvervsindtægt.

hør af løn/erhvervsindtægt.
11
11

Bestyrelsen fastsætter nærmere

Bestyrelsen fastsætter nærmere

regler herom. Se Bilag D, afsnit 5.

regler herom. Se Bilag D, afsnit 5.
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PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE ORDNING
Nuværende regler

Forslag til nye regler

§ 8. ALDERSPENSION

§ 8. ALDERSPENSION

Stk. 7.

Stk. 7.

Udbetaling af alderspension og

Udbetaling af alderspension og

alderssum kan tidligst ske pr.

alderssum kan tidligst ske pr.

den 1. i måneden efter pensions-

den 1. i måneden efter pensi-

kassen har modtaget anmod-

onskassen har modtaget an-

ning om udbetaling.

modning om udbetaling. Medlemmet skal være i live på udbetalingstidspunktet.

§ 9. INVALIDEPENSION

§ 9. INVALIDEPENSION

Stk. 1. Retten til invalidepen-

Stk. 1. Retten til invalidepen-

sion

sion

Et medlem har ret til invalide-

Et medlem har ret til invalide-

pension, hvis medlemmets er-

pension, hvis medlemmets er-

hvervsevne efter optagelsen i

hvervsevne efter optagelsen i

pensionskassen og inden folke-

pensionskassen og inden folke-

pensionsalderen på grund af

pensionsalderen på grund af

ulykke eller sygdom nedsættes

ulykke eller sygdom nedsættes

midlertidigt, længerevarende el-

midlertidigt, længerevarende el-

ler varigt med mindst 2/3 af den

ler varigt med mindst 2/3 af den

fulde erhvervsevne.

fulde erhvervsevne.

Et medlem har ret til halv invali-

Et medlem har ret til halv invali-

depension, hvis medlemmets er-

depension, hvis medlemmets er-

hvervsevne efter optagelsen i

hvervsevne efter optagelsen i

pensionskassen på grund af

pensionskassen på grund af

ulykke eller sygdom nedsættes

ulykke eller sygdom nedsættes

midlertidigt, længerevarende el-

midlertidigt, længerevarende el-

ler varigt med mindst halvdelen

ler varigt med mindst halvdelen

af den fulde erhvervsevne. Er-

af den fulde erhvervsevne. Er-

hvervsevnen skal være nedsat

hvervsevnen skal være nedsat

med halvdelen inden den 1. i

med halvdelen inden tre år før

måneden efter, at medlemmet

medlemmets folkepensionsal-

har nået den i lovgivningen fast-

der.

satte aldersgrænse for udbeta-

Særlige bemærkninger

Ændring af bestemmelsen, så
medlemmet skal være i live på
udbetalingstidspunktet (indfører
forslag 1.f)

Ændring af bestemmelsen, så
medlemmets erhvervsevne skal
være nedsat inden tre år før
medlemmets folkepensionsalder
(indfører forslag 1.d)

ling af skattebegunstigede pensionsordninger.
Midlertidig invalidepension til-

Midlertidig invalidepension til-

kendes i tilfælde, hvor det er

kendes i tilfælde, hvor det er

uvist, om tilstanden vil være læn-

uvist, om tilstanden vil være

gerevarende/varig. Der skal dog

længerevarende/varig. Der skal

være en formodning om, at er-

dog være en formodning om, at

hvervsevnen vil være nedsat i

erhvervsevnen vil være nedsat i

minimum 12 måneder.

minimum 12 måneder.
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Retten til invalidepension ophø-

Retten til invalidepension ophø-

rer, hvis medlemmet overgår til

rer, hvis medlemmet overgår til

alderspension.

alderspension.

Ansøgning skal indgives inden

Ansøgning skal indgives inden

Anmeldelsesfrist ved dækningen

tidspunktet for dækningens op-

det tidspunkt, hvor medlemmet

s ophør fjernes (indfører forslag

hør og inden det tidspunkt, hvor

afgår ved døden.

1.e)

medlemmet afgår ved døden.
Retten til invalidepension ind-

Retten til invalidepension ind-

træder den 1. i måneden efter,

træder den 1. i måneden efter,

at erhvervsevnenedsættelsen er

at erhvervsevnenedsættelsen er

indtrådt (skadestidspunktet). Ud-

indtrådt (skadestidspunktet). Ud-

betaling sker dog tidligst ved op-

betaling sker dog tidligst ved op-

hør af løn/ erhvervsindtægt.

hør af løn/ erhvervsindtægt.

Bestyrelsen fastsætter nærmere

Bestyrelsen fastsætter nærmere

regler herom. Se bilag C, afsnit

regler herom. Se bilag C, afsnit

3.2

3.2
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Forslag fra medlemmer
Forslag 3: Frasalg af investeringer i tobak
Forslagsstillere: Karin Mejding
Forslag: MP Pension opfordres til at frasælge alle sine investeringer i tobaksindustrien.

Forslagsstillernes bemærkninger
FN’s etiske virksomhedsnetværk, Global Compact, har i 2017 kategoriseret tobaksindustrien som en såkaldt 'højrisikosektor'. Den er dermed kommet på den sorte liste og i samme kategori som bl.a. klyngebomber og kemiske
våben. Og ikke uden grund: Tobak slår hver anden bruger ihjel. På verdensplan dør syv millioner mennesker hvert
år på grund af tobak. Tobaksproduktion har negative konsekvenser for miljø og mennesker i den tredje verden.
Herunder børn, der arbejder i tobaksindustrien. Ud af FN’s 17 mål for en bæredygtig udvikling påvirker tobak de 13
negativt. Flere og flere pensionsselskaber flytter deres investeringer i tobak til andre brancher. MP Pension bør
følge efter og efterleve FN’s retningslinjer.
Tobaksfri investeringer
Flere og flere pensionskasser flytter deres investeringer i tobaksindustrien til andre brancher. Og det er der gode
grunde til.
På FN’s sorte liste
Tobak er nu af FN’s etiske virksomhedsnetværk, Global Compact, sat på den sorte liste for investeringer og er dermed i samme kategori som klyngebomber og kemiske våben. MP Pension lægger sig op ad retningslinjerne for
Global Compact og bør derfor stoppe med at investere i tobak. Lægernes Pensionskasse og PKA har længe haft
tobaksfri investeringer. Pensionsselskaberne PenSam, Almindelig Brand og Lærernes Pension har for nylig også
taget konsekvensen og stopper med at investere i tobak.
Tobak slår hver anden bruger ihjel
Lægernes Pensionskasse har længe holdt sig fra tobaksaktier. For lægerne er dem, der hver dag ser konsekvenserne af tobak. Tobak forårsager sygdom og død i et omfang, der ikke matcher noget andet produkt. Det giver ingen som helst mening at sammenligne tobak med sukker, alkohol, chips eller luftforurening. For tobak er et produkt, der slår hver anden bruger ihjel. Én ud af ti danske unge vil dø af rygning. Og på verdensplan dør syv millioner mennesker hvert år på grund af tobak. Flere pensionsselskaber har for nylig meldt ud, at de ikke længere vil
investere i tobak.
Bryder med menneskerettigheder og verdensmål
MP Pensions investeringer tager normalt hensyn til miljø, menneskerettigheder, arbejdstageres forhold og ulovligt
børnearbejde. Men tobaksindustrien overtræder samtlige disse forhold. Børn knokler på tobaksmarker og -fabrikker. De bliver syge af nikotin og sprøjtegift. De slæber tunge sække. De går ikke i skole og kan se frem til et liv under slavelignende forhold i tobaksproduktionen. Ifølge Dansk Institut for Menneskerettigheder er der kun én måde,
hvorpå tobaksindustrien kan overholde menneskerettighederne: Luk butikken. Tobak har negativ indflydelse på 13
ud af FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Bestyrelsens bemærkninger
Tobak har igennem årtier været til debat i samfundet. Siden 1992 har der eksisteret en rygelov i Danmark og i
2007 fik loven en markant stramning, der betød, at rygning ikke længere var tilladt i cafeer, restauranter, på arbejdspladser, på uddannelsessteder, i offentlige bygninger og i offentlige transportmidler. Rygeloven har ændret
samfundets syn på tobak radikalt. Derfor er det også en naturlig udvikling, at vi som investor forholder os til, om vi
skal fortsætte med at investere i tobak.
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I den redegørelse om tobak, som MP har udarbejdet og offentliggjort, vurderes det, at de afkastmæssige effekter
ved at ekskludere tobak er begrænsede. Men der er altid en vis usikkerhed forbundet med den type vurderinger.
MP Pension kan godt bære en eventuel investeringsmæssig "byrde" ved at ekskludere tobak. Men hvor trækker
pensionskassen grænsen? Skal MP også ekskludere fx alkohol eller usunde fødevarer? Selv om MP ønsker, at afkast
og ansvarlighed går hånd i hånd, er kerneopgaven at sikre vores 132.000 medlemmer en god pension. Derfor er
der en grænse for, hvor mange investeringer bestyrelsen kan tillade sig at udelukke fra investeringsuniverset. Vi har
vurderet, at grænsen ikke går ved tobak, men grænsen findes et sted. Det afgørende i forhold til at ekskludere tobak er, at det er selve produktet, der er ekstraordinært sundhedsskadeligt.

Bestyrelsens anbefaling
Bestyrelsen har udarbejdet og offentliggjort en redegørelse om tobak. På den baggrund har bestyrelsen besluttet
at ekskludere tobak.
Bestyrelsen støtter forslaget.

Forslag 4: Afskaf investeringer i tobaksindustrien
Forslagsstillere: Niels Them Kjær og Louise Wohllebe
Forslag: Generalforsamlingen anbefaler bestyrelsen i MP Pension at afskaffe investere i selskaber, der fremstiller
tobak og tobaksprodukter

Forslagsstillernes bemærkninger
Begrundelse: Tobak er den eneste vare, der slår hver anden bruger ihjel, når den bruges korrekt. Syv millioner
mennesker dør årligt på grund af tobak.
Det er ikke blot forbrugerne, som rammes. Tobak skader mennesker, dyr og miljø, og tobak har negativ indflydelse
på 13 ud af 17 FN-mål for bæredygtighed. Det er grunden til, at tobak nu er på den sorte liste for investeringer i
FN’s etiske virksomhedsnetværk, Global Compact.
Børn knokler på tobaksmarker og fabrikker. De bliver syge af nikotin og sprøjtegifte. De går ikke i skole, og hele familie bliver økonomisk bundet i tobaksproduktionen livet igennem.
Ifølge Dansk Institut for Menneskerettigheder er der kun én måde, hvorpå tobaksindustrien kan overholde menneskerettighederne på: Luk butikken.

Bestyrelsens bemærkninger
Se bestyrelsens bemærkninger under forslag 3.

Bestyrelsens anbefaling
Bestyrelsen har udarbejdet og offentliggjort en redegørelse om tobak. På den baggrund har bestyrelsen besluttet
at ekskludere tobak.
Bestyrelsen støtter forslaget.
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Forslag 5: Frasalg af obligationer i selskaber, som udvinder kul,
tjæresand og olie
Forslagsstillere: Anders Brink Nyberg, Anders Løvenskjold Holm, Anders Svensson, Andreas Ingemann Bramsen,
Anne Johannisson, Annette Hastrup, Arne Nielsen Hansen, Astrid Anna Vestergaard Knudsen, Bente Schmidt Nielsen, Bettina Clausen, Betty Sander Laursen, Birgitte Bloch Hansen, Bjørn Schreiber Pedersen, Bo Fritzbøger, Brian
Benjamin Hansen, Claus Wilhelmsen, Dan Vesalainen Hirslund, Ditte Vesterager Christensen, Eigil Christiansen, Ellen Birgitte Rasmussen, Erik Rømer Brandt, Esbern Friis-Hansen, Frank Jensen, Gertrud Lynge Esbensen, Gunver
Bennekou, Hanna Lundblad, Hanne Kirstine Adriansen, Hanne Merete Willert, Hanne Schilling, Hanne Tofte Jespersen, Hans Christian Dorf, Hans Meltofte, Hans-Henrik Storskov, Hedinn Bjørnsson, Heide Deminatus, Heidi Durhuus,
Henning Mørk Jørgensen, Henning Schroll, Henrik Gislason, Ida Charlotte Leisner, Iver Jakobsen, Jens Peter Christiansen, Jens Villiam Hoff, Jette Steensen, Johan Keller, Johannes Lundberg, Jon Sommer Nagel, Jonas Thyregod,
Jonas Vincent, Julie Mejse Münter Lassen, Jørgen Frede Madsen, Jørgen Kirkegaard, Jørgen Villy Fenhann, Karen
Mohr Pind, Kirsten Birgitte Holmen, Kirsten Marie Hyttel Larsen, Kjeld A. Larsen, Kristian Pagh Nielsen, Lars Dalby,
Lars Kjerulf Petersen, Lars Kristian Rudolph Hansen, Laura Gilliam, Lise Møller Andersen, Lotte Isager, Louise Raaschou Petersen, Marianne Tasca, Merete Hjorth Jensen, Merete Wendler, Mette Bohr, Morten Schlifer Justesen,
Nanné Susanne Solem Dahl, Niels Erreboe Bundgaard, Niels Rosendal Jensen, Ole Kjærulff Davidsen, Ole Winther,
Peder Winkel Agger, Pernille Bangsgaard Jensen, Pernille Grue, Pernille Nielsen, Peter Alving, Peter Fabricius, Peter
Sigsgaard, Preben M Espenhein, Rasmus Blædel Larsen, Rasmus Münster, Rasmus Skov Larsen, Rolf CzesklebaDupont, Sanne Birk Christensen, Signe Schrøder, Signe Sveegaard, Sigrid Lauenborg Dahl, Stefan Sommer, Susan
Audrey Wright, SUSANNE HVIDTVED KRUSE, Susanne Lilja Buchardt , Susanne Vendelbo Flydtkjær, Sussanne
Blegaa, Sysse Gudrun Engberg, Søren Have, Søren Ortvad, Thomas Brandt Niebuhr, Thomas Lindvig, Thomas Meinert Larsen, Thomas Vikstrøm, Tim Ringsted, Tom Kold, Torben Hviid, Trine Finne Loo, Trine Stauning Willert, Trine
Thorup Andersen, Troels Holm, Tryggve Sveinbjørnsson, Tue Magnussen, Uffe Kaels Auring, Vagn Olsen, Verner
Schilling, Åse Christiansen (121 i alt).
Forslag: Bestyrelsen anbefales at udvide sin beslutning fra 8. marts 2018 om frasalg af noterede aktier i selskaber,
som udvinder olie, kul og tjæresand til at omfatte obligationer i de samme selskaber.

Forslagsstillernes bemærkninger
IEA og FNs klimapanel har konkluderet at 2/3 af verdens fossile reserver ikke kan afbrændes hvis vi skal indfri målet
i Klimaaftalen fra Paris. Ifølge MP Pensions nyeste aktieliste (november 2018) har MP Pension 1,5 mia. kr. investeret
i aktier i 30 af verdens 200 største kul, olie og gasselskaber, samt desuden godt 1,5 mia. kr. investeret i obligationer
udstedt i fossilselskaber, hvoraf manges nuværende forretningsplan modarbejder Paris-aftalen. Dette er uforeneligt
med MP’s bestyrelses hensigtserklæring om ”at indrette investeringspolitikken indenfor en overordnet ramme, der
sikrer, at den understøtter den indgåede globale klimaaftale fra 2015”.
Uddybende begrundelse
Forslaget indebærer at bestyrelsen bør udvide sin beslutning fra 8. marts 2018 om frasalg af noterede aktier i selskaber, som udvinder olie, kul og tjæresand til også at omfatte obligationer i de samme selskaber.
Forslaget fremsættes i forlængelse af bestyrelsens hensigtserklæring fra 2016: ”Bestyrelsen vil indrette investerings-

politikken indenfor en overordnet ramme, der sikrer, at den understøtter den indgåede globale klimaaftale fra
2015. Bestyrelsen vil sikre, at der årligt skriftligt redegøres for hidtidige erfaringer og fremtidige tiltag i forbindelse
med udøvelsen af aktivt ejerskab overfor fossil-selskaber med henblik på at sikre, at disse selskabers forretningsmodel inden udgangen af 2018 er forenelig med Paris-aftalen.”
Hensigtserklæringen har vi medlemmer tolket således, at bestyrelsen ønskede at pensionskassens investeringer i
fossil-selskaber til fulde skulle understøtte målsætningen med Paris-aftalen, og at dette således skal gælde alle
typer af investeringer, hvad enten det er aktier, obligationer, eller ejendomme.
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Efter at MP Pension har offentliggjort investeringslister for både aktier og erhvervsobligationer på sin hjemmeside,
så er det blevet klart for os, at MP Pension fortsat har ganske mange og store investeringer i kul, olie og gasindustri
placeret indenfor kategorien af erhvervsobligationer.
MP Pensions bestyrelse har – som den første større danske pensionskasse – taget en beslutning den 8. marts 2018
om at frasælge aktieinvesteringer i kul, tjæresand og olie, hvilket gør vores pensionskasse til en frontløber. I forlængelse af denne beslutning mener vi, at det er naturligt også at omfatte obligationer i de samme selskaber, således
at bestyrelsens egen hensigtserklæring kan indfries.
Væsentligt for disse overvejelser hører også, at MP Pension ofte har fremført, at en af fordelene ved at fastholde
investeringer i de fossile selskaber, det er, at man via det aktive ejerskab kan flytte de fossile selskaber i en grønnere retning, således at disse selskaber kan hjælpe med til at understøtte og indfri målene i Paris-aftalen.
Problemet er her blot, at man som obligationsejer ikke på samme måde kan yde indflydelse på disse fossile selskaber, da man som obligationsejer (modsat som aktie-investor) ikke har deltagerret og stemmeret på fossilselskabernes generalforsamling. Med obligationsinvesteringer i fossile selskaber, har man derfor meget ringe mulighed for at
påvirke fossil-selskaberne til at omstille deres produktion fra sort til grøn energi eller stoppe misinformation om
klimaet lobbyvirksomhed med det formål at modarbejde Paris-aftalen, obligationsejerskab kan derfor ikke begrundes med ønsket om at yde aktivt ejerskab.
Ifølge MP Pensions nyeste aktie- og obligationslister (november 2018) har MP Pension 1,5 mia. kr. investeret i aktier
i 30 af verdens 200 største kul, olie og gasselskaber, samt desuden godt 1,5 mia. kr. investeret i mindst 60 forskellige obligationer udstedt i fossilselskaber, hvoraf manges nuværende forretningsplan modarbejder Paris-aftalen.
Udover, at vi pensionsmedlemmer ikke ønsker at finansiere de fossilselskaber, som bidrager mest direkte til klimaforandringerne, så påpeger vi også at investeringer i fossil-projekter i stigende grad opfattes som højrisiko investeringer, dersom mindst 80% af kullet, mindst 50% gassen og mindst 33% af olien skal blive i jorden for at indfri Paris-aftalen. Tillige er el fra vedvarende energikilder allerede i dag billigere end el fra fossile brændsler og atomkraft,
og udviklingen vil uafvendeligt gå mod billigere og mere klimavenlige vedvarende energikilder som sol og vind,
mens fossile brændsler pålægges yderligere restriktioner og afgifter.
Et stigende antal investorer advarer således mod investeringer i fossil energi, og en række uafhængige analyser har
vist, at en fossilfri-aktieportefølje har givet et langt bedre afkast end en fossilholdig aktieportefølje. For at undgå
tab ved investeringer i fossil energi bør man i stedet reducere investeringer i fossil energi.
MP Pensions obligations-investeringer i kul/olie/gas-industrien:

Land/Selskabsnavn

Mio DKK Selskabstype

USA
Chesapeake Energy Corp

31,30

Olie

SASOL

29,70

Olie og gas

Natural Ressource Partners

27,40

Kul

Range Resources

15,50

Olie og gas (skifergas)

Whiting Petroleum Corp

15,20

Olie

Endeavor Energy Res

15,10

Olie

Murphy Oil

14,10

Olie

Callon Petroleum

13,70

Olie og gas (skifergas)

Southwestern Energy

12,60

Olie og gas (skifergas)

California Resources

12,60

Olie og gas (skifergas)

Extraction Oil & Gas

11,90

Olie og gas (skifergas)

Enlink Midstream Partners

11,30

Olie og gas (skifergas)
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Warrior Met Coal Inc

10,36

Kul (metallurgisk)

ment

10,36

Olie og gas (skifergas)

SM Energy Co

10,16

Olie og gas (skifergas)

Wildhorse Ressource develop-

Gulfport Energy

9,43

Gas (skifergas)

WXP Energy

9,36

Olie og gas (skifergas)

Targa Resources

9,28

Olie og gas (skifergas)

Blue Racer Midstream

8,54

Gas (skifergas)

Vine Oil and Gas

7,90

Olie og gas (skifergas)

Covey Park Energy

7,79

Olie og gas (skifergas)

Oasis Petroleum

7,63

Olie og gas (skifergas)

Sanchez Energy Corp

7,40

Olie og gas (skifergas)

HOLLAND
Petrobras Global Finance

125,00

Olie og gas

17,50

Olie og gas

2,80

Olie og gas

Gazprom OAO

51,30

Olie og gas

Gazprom Neft OAO

33,90

Olie og gas

Rosneft Finance

31,50

Olie og gas

Pacific Drilling

21,90

Olie og gas

Nostrum Oil & Gas Finance
Lukoil International Finances
LUXEMBOURG

MEXICO
Petroleos Mexicanos

328,20

Olie og gas (PEMEX)

CAYMAN ISLAND
Shelf Drilling Holding
Vantage Drilling

33,50

Olie & gas (rigs)

7,40

Olie & gas (rigs)

INDONESIEN
Saka Energia Indonesia

33,00

Olie & Gas

Perusahaan Gas Negara

18,30

Olie & Gas

UK
Anglo American

3,90

Kul

Tullow Oil

7,70

Olie & Gas

JOMFRUØERNE
Sinopec 2018

19,50

Olie & Gas

Sinopec 2012

17,90

Olie & Gas

CNPC

5,60

Olie & Gas

Sinopec 2015

3,80

Olie & Gas

16,60

Olie & Gas

123,40

Rørledning

27,90

Olie & Gas

NTPC

59,80

Kul-kraft & gas

ONGC

8,50

IRLAND
Rosneft Oil
AZERBADJAN
Southern Gas Corridor (TAP)
State Oil Co of Azerbadjan
INDIEN TOTAL
Olie & Gas
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Bharat Petroleum

6,20

Olie & Gas

8,40

Olie & Gas

79,70

Olie & Gas

CHILE
ENAP
KAZAKHSTAN
KazMunayGas
SINGAPORE
ONGC Videsh

13,30

Olie & Gas

Oil India

12,10

Olie & Gas

12,80

Olie & Gas

9,90

Olie & Gas

33,90

Olie & Gas

32,90

Olie & Gas

29,80

Olie & Gas

15,60

Olie & gas

16,90

Olie & Gas

13,80

Olie & Gas

FORENEDE ARABISKE EMIRATER
Abu Dhabi National Energy
GEORGIEN
Georgian Oil & Gas Corp
MALAYSIA
Petronas
COLUMBIA
Ecopetrol
BAHRAIN
Oil & Gas Holding
PERU
Petroleos del Peru
THAILAND
Thaioil
TRINIDAD & TOBAGO
Petroleum Co
ISLE OF MAN
Sasol
TOTAL FOSSILE OBLIGATIONER

1,70

Kul

1594,51

Kilde: MP Pension obligationsliste, januar 2019

Bestyrelsens bemærkninger
Bestyrelsen har et stærkt fokus på klimaet og ønsker at tage et medansvar for klimaudfordringerne. Det fokus og
medansvar kan dog ikke overskygge, at MP’s kerneopgave er at levere pension til vores medlemmer. Derfor har MP
- før bestyrelsen besluttede at frasælge fossile aktier – analyseret de afkastmæssige konsekvenser. Det er vores vurdering, at det er aktierne, som har den største klimamæssige risiko. De kan og vil miste deres værdi tidligere og
hurtigere end virksomhedsobligationerne. Derfor koncentrerer MP sig på nuværende tidspunkt om at frasælge de
fossile aktier. Når MP inden udgangen af 2020 har frasolgt de fossile aktier, er det naturligt at genbesøge det fossile
standpunkt og revurdere, om virksomhedsobligationerne også skal være omfattet. Men på nuværende tidspunkt
skal MP have mulighed for at effektuere den nuværende beslutning, før vi eventuelt udvider beslutningen med
virksomhedsobligationer.

Bestyrelsens anbefaling
Bestyrelsen er enig i hensigten i forslaget. Bestyrelsen vil genbesøge den fossile beslutning, når den nuværende
beslutning fra marts 2018 er fuldt ud implementeret.
Bestyrelsen støtter ikke forslaget.
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Forslag 6: Stop for fossile selskabers lobbyisme imod Paris-aftalen
Forslagsstillere: Anders Brink Nyberg, Anders Løvenskjold Holm, Anders Svensson, Andreas Ingemann Bramsen,
Anne Johannisson, Annette Hastrup, Arne Nielsen Hansen, Astrid Anna Vestergaard Knudsen, Bente Schmidt Nielsen, Bettina Clausen, Betty Sander Laursen, Birgitte Bloch Hansen, Bjørn Schreiber Pedersen, Bo Fritzbøger, Brian
Benjamin Hansen, Claus Wilhelmsen, Dan Vesalainen Hirslund, Ditte Vesterager Christensen, Eigil Christiansen, Ellen Birgitte Rasmussen, Erik Rømer Brandt, Esbern Friis-Hansen, Frank Jensen, Gertrud Lynge Esbensen, Gunver
Bennekou, Hanna Lundblad, Hanne Kirstine Adriansen, Hanne Merete Willert, Hanne Schilling, Hanne Tofte Jespersen, Hans Christian Dorf, Hans Meltofte, Hans-Henrik Storskov, Hedinn Bjørnsson, Heide Deminatus, Heidi Durhuus,
Henning Mørk Jørgensen, Henning Schroll, Henrik Gislason, Ida Charlotte Leisner, Iver Jakobsen, Jens Peter Christiansen, Jens Villiam Hoff, Jette Steensen, Johan Keller, Johannes Lundberg, Jon Sommer Nagel, Jonas Thyregod,
Jonas Vincent, Julie Mejse Münter Lassen, Jørgen Frede Madsen, Jørgen Kirkegaard, Jørgen Villy Fenhann, Karen
Mohr Pind, Kirsten Birgitte Holmen, Kirsten Marie Hyttel Larsen, Kjeld A. Larsen, Kristian Pagh Nielsen, Lars Dalby,
Lars Kjerulf Petersen, Lars Kristian Rudolph Hansen, Laura Gilliam, Lise Møller Andersen, Lotte Isager, Louise Raaschou Petersen, Marianne Tasca, Merete Hjorth Jensen, Merete Wendler, Mette Bohr, Morten Schlifer Justesen,
Nanné Susanne Solem Dahl, Niels Erreboe Bundgaard, Niels Rosendal Jensen, Ole Kjærulff Davidsen, Ole Winther,
Peder Winkel Agger, Pernille Bangsgaard Jensen, Pernille Grue, Pernille Nielsen, Peter Alving, Peter Fabricius, Peter
Sigsgaard, Preben M Espenhein, Rasmus Blædel Larsen, Rasmus Münster, Rasmus Skov Larsen, Rolf CzesklebaDupont, Sanne Birk Christensen, Signe Schrøder, Signe Sveegaard, Sigrid Lauenborg Dahl, Stefan Sommer, Susan
Audrey Wright, Susanne Hvidtved Kruse, Susanne Lilja Buchardt , Susanne Vendelbo Flydtkjær, Sussanne Blegaa,
Sysse Gudrun Engberg, Søren Have, Søren Ortvad, Thomas Brandt Niebuhr, Thomas Lindvig, Thomas Meinert Larsen, Thomas Vikstrøm, Tim Ringsted, Tom Kold, Torben Hviid, Trine Finne Loo, Trine Stauning Willert, Trine Thorup
Andersen, Troels Holm, Tryggve Sveinbjørnsson, Tue Magnussen, Uffe Kaels Auring, Vagn Olsen, Verner Schilling,
Åse Christiansen (121 i alt).
Forslag: Generalforsamlingen anbefaler, at bestyrelsen årligt offentliggør en redegørelse for MP’s udøvelse af aktivt
ejerskab i kul, olie- og gasselskaber med henblik på at sikre, at disse selskaber stopper eventuel misinformation om
klimaet og lobbyvirksomhed med det formål at modarbejde Paris-aftalen om sikring af 1,5 grader eller maksimalt
2 graders global opvarmning. Bestyrelsen anbefales at frasælge aktier og obligationer senest i år 2022 i de kul, olieog gasselskaber, hvor det aktive ejerskab ikke har ført til stop for disse aktiviteter, og hvor dialogens vej er udtømt.

Forslagsstillernes bemærkninger
Kort begrundelse
Bestyrelsen har fastsat kriterier for frasalg af kul, olie- og gasselskaber. Disse kriterier ønskes suppleret med frasalg
af kul, olie- og gasselskaber, som modarbejder Paris-aftalen gennem misinformation om klimaet og lobbyvirksomhed, som fremmer afbrænding af fossil energi i mængder, der umuliggør overholdelse af Paris-aftalen
Uddybende begrundelse
Forslaget indebærer at bestyrelsen årligt redegør for hvordan MP Pension sikrer sig imod fossilselskabers misinformation om klimaet og lobbyvirksomhed imod Paris-aftalen. Forslaget indebærer ydermere, at MP Pension bør frasælge aktier og obligationer senest i år 2022 i de kul, olie- og gasselskaber, hvor det aktive ejerskab ikke har ført til
stop for disse aktiviteter, og hvor dialogens vej er udtømt.
Forslaget fremsættes i forlængelse af bestyrelsens hensigtserklæring fra 2016: ”Bestyrelsen vil indrette investerings-

politikken indenfor en overordnet ramme, der sikrer, at den understøtter den indgåede globale klimaaftale fra
2015. Bestyrelsen vil sikre, at der årligt skriftligt redegøres for hidtidige erfaringer og fremtidige tiltag i forbindelse
med udøvelsen af aktivt ejerskab overfor fossil-selskaber med henblik på at sikre, at disse selskabers forretningsmodel inden udgangen af 2018 er forenelig med Paris-aftalen….”
Hensigtserklæringen har vi medlemmer tolket sådan, at bestyrelsen ønskede at MP’s investeringer i fossil-selskaber
til fulde skulle understøtte målsætningen med Paris-aftalen, både i forhold til at sikre at fossil-selskaberne hastigt
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skulle omstille deres produktion fra sort til grøn energi, men også i forhold til at selskabernes også politisk skulle
understøtte Paris-aftalen, og ikke – som det adskillige gange er blevet afsløret – ved at bidrage til misinformation
om klimaet og udøve lobbyvirksomhed med det formål at modarbejde Paris-aftalen. Bestyrelsen har ganske vist –
som den første større danske pensionskasse - taget en beslutning den 8. marts 2018 om at frasælge aktieinvesteringer i kul, tjæresand og olie. Beslutningen betyder dog at fossil-selskaberne bliver bedømt individuelt, således at
selskaber, som omstiller deres forretningsmodel, så den er forenelig med Paris-aftalens målsætninger, vil blive omfattet af en fossil inklusionsliste – og dermed ikke være omfattet af beslutningen om eksklusion.
Med beslutningen har man imidlertid ikke taget konkret stilling til om man vil fastholde fossile selskaber som spreder misinformation eller udøver lobbyisme imod Paris-aftalen, ligesom man heller ikke har defineret et sæt kriterier til at gennemføre en sådan anti-lobby politik. Det er helt centralt at sikre at fossilselskaberne stopper med at
underminere den grønne omstilling ved økonomisk støtte til klimaskeptiske politikere, tænketanke, lobbygrupper
og forskere således som det er blevet påvist i en række rapporter [1, 2].
Som eksempel er det stærkt problematisk at MP fastholder investeringer i Exxon Mobil, som er under retslig anklage for at have løjet om global opvarmning og klimaforandringer. Exxon har også helt konsekvent modarbejdet
ethvert forslag fra sine aktionærer om at tage miljøhensyn i sin forretningsmodel [3,4], ligesom Exxon hårdnakket
benægter at nogle af deres olie/gas-reserver risikerer at blive til ”strandede aktiver” [5]. Exxon er imidlertid ikke
alene om systematisk at forhindre politiske tiltag til grøn omstilling. Dette fremgår af rapporten ”The Climate Ac-

countability Scorecard”, som i perioden januar 2015 til maj 2016 undersøgte otte store fossilselskaber, herunder
Exxon Mobil [2]. Undersøgelsen vurderede selskaberne ud fra deres udmeldinger om klimavidenskaben, deres tilknytning til lobbygrupper som spreder misinformation om klimavidenskab og/eller forsøger at blokere for klimaindsatsen, samt omkring offentliggørelse af egne CO2-udledninger og planer for at reducere dem. Exxon og Chevron fik fx prædikatet ”ekstremt ringe og uansvarligt”.
Én lobbygruppe der modarbejder Paris-aftalen er American Petroleum Institute (API), som er en sammenslutning
af olieselskaber, hvor f.eks. Exxon, Shell, Total og BP er medlemmer. API, hvis formand er direktør for Exxon, lobbyer
bl.a.mod elektriske biler og mod skærpelse af krav om begrænsning af udslip af drivhusgassen methan. Og i 2018
brugte BP 13 mio.$ for at blokere et forslag til en CO2 skat i Washington State [6], mens Exxon donerede ca. 10
mio. kr. i 2017 til 11 tænketanke og lobbygrupper, som forkaster den etablerede klimavidenskab [7].
Den svenske pensionsfond AP7 [8], det Irske Parlament og danske Lægernes Pensionskasse har droppet sine investeringer i selskaber som Exxon med den begrundelse at selskabernes forretningsmodel er ude af trit med Parisaftalens målsætninger og/eller at selskabet modarbejder klima-aftalen, fx ved lobbyisme.
Modsat har MP Pension fortsat hele 1,2 mia. DKK investeret i aktier blandt 30 af verdens største kul, olie og gasselskaber. MP Pension bør straks udarbejde et analyseværktøj og udarbejde kriterier for lobbyisme imod Paris-aftalen,
fx med udgangspunkt i den kortlægning som organisationen Influence Map har lavet om blandt andre fossil-selskabernes medlemsskab af forskellige brancheorganisationer som lobbyer mod grøn omstilling [9]. Afrapporteringen af disse analyser skal ske skriftligt som en del af den årlige Ansvarlighedsrapport og gøres tilgængelig på MP
Pensions hjemmeside.
Udover, at vi pensionsmedlemmer ikke vil finansiere de fossilselskaber, som bidrager mest direkte til klimaforandringer, så peger vi også på at fossil-investeringer i stigende grad opfattes som højrisiko investeringer. For at undgå
tab ved investeringer i fossil energi bør MP i stedet reducere investeringer i fossil energi.
MP Pensions aktieinvesteringer i børsnoterede kul/olie/gas-selskaber:

Beholdning
Selskabsnavn

(DKK)

Branche

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS

415.584.158

Olie/gas

EXXON MOBIL CORP

176.403.087

Olie/gas

88.133.927

Olie/gas

MARATHON PETROLEUM CORP
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TOTAL SA

57.142.532

Olie/gas

RIO TINTO PLC

46.289.130

Kul

BHP Group PLC

40.029.343

Kul

BP PLC

34.518.935

Olie/gas

ENI SPA

34.322.324

Olie/gas

MITSUBISHI CORP

33.921.806

Kul

Vale SA (ADR)

33.286.106

Kul

BASF SE

28.405.055

Olie/gas

25.963.604

Olie/gas

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

25.952.478

Olie/gas

Repsol

25.677.958

Olie/gas

ITOCHU CORP

23.562.407

Kul

MITSUI & CO LTD

22.799.250

Kul

JX HOLDINGS INC

17.011.101

Olie/gas

CHEVRON CORP

13.036.038

Olie/gas

INPEX CORP

10.925.935

Olie/gas

MARUBENI CORP

10.085.191

Kul

RWE AG

8.093.612

Kul

ALLETE INC

6.056.473

Kul

IDEMITSU KOSAN CO LTD

4.234.399

Kul

OMV

3.717.706

Olie/gas

STATOIL ASA

2.712.081

Olie/gas

BHP Group Ltd

2.483.958

Kul

ANGLO AMERICAN PLC

2.445.586

Kul

JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L

1.832.345

Kul

ARCELORMITTAL

1.509.720

Kul

LUKOIL Oil Company PJSC (ADR)
GB

PDC ENERGY INC
TOTALT

883.215

Olie/gas

1.197.019.460

Referencer:
[1] ExxonMobil Talks A Good Game, But It’s Still Funding Climate Science Deniers
https://www.huffingtonpost.com/entry/exxonmobil-talks-a-good-game-but-its-still-funding_us_5956673de4b0c85b96c66116
[2] The Climate Accountability Scorecard
http://www.ucsusa.org/global-warming/fight-misinformation/climate-accountability-scorecard-ranking-major-fossilfuel-companies
[3] As Exxon Faces Investigation, Investors Renew Pressure for Stronger Climate Stance
http://insideclimatenews.org/news/12012016/exxon-mobil-under-investigation-climate-change-science-shareholder-resolutions-investors
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[4] Exxon Mobil Fraud Inquiry Said to Focus More on Future Than Past
https://www.nytimes.com/2016/08/20/science/exxon-mobil-fraud-inquiry-said-to-focus-more-on-future-thanpast.html?_r=0
[5] Exxon Mobil dismisses climate change risks to future growth
http://www.rtcc.org/2014/04/01/exxon-mobil-dismisses-climate-change-risks-to-future-growth/
[6] The truth about big oil and climate change
The Economist February 9th 2019 (fuldtekst artikel)
[7] Why is ExxonMobil Still Funding Climate Science Denier Groups?
https://blog.ucsusa.org/elliott-negin/exxonmobil-still-funding-climate-science-denier-groups
[8] Swedish pension fund sells out of six firms it says breach Paris climate deal
https://in.reuters.com/article/us-climatechange-investment-sweden/swedish-pension-fund-sells-out-of-six-firms-itsays-breach-paris-climate-deal-idINKBN1962CC
[9] Trade Associations and their Climate Policy Footprint
https://influencemap.org/report/Trade-Associations-and-their-Climate-Policy-Footprint067f4e745c9920eb3dfaa5b637511634

Bestyrelsens bemærkninger
Bestyrelsen er enig i forslagets præmisser og deler forslagsstillernes frustration over selskaber, der modarbejder
lovgivningstiltag, der kan hjælpe til at indfri målsætningerne i Paris-aftalen.
MP sætter allerede i dag fokus på selskabers klimarelaterede lobbyaktiviteter gennem MP’s aktive deltagelse i
Climate Action 100+. MP har i det regi, fx i oktober 2018, været med til at sende brev til 55 af de selskaber, der udleder mest CO2 globalt for at presse på for transparens og ansvarlighed i selskabernes lobby-aktiviteter og medlemsskaber af brancheorganisationer, der i visse tilfælde modarbejder ny lovgivning på området. MP’s og de øvrige
investorers fokus er, at få selskabernes lobby-aktiviteter og medlemsskaber af brancheforeninger til at være i tråd
med målsætningerne i Paris-aftalen, som mange større selskaber officielt bakker op.
MP forventer, at bestyrelsens beslutning om at frasælge aktier i olieselskaber ved udgangen af 2020 - såfremt deres
forretningsmodel ikke er kompatibel med Paris-aftalen - i praksis medfører en proces, som giver MP viden om de
enkelte selskabers eventuelle lobby-aktiviteter.
Det er en forudsætning, at dialogens vej skal være udtømt, før et frasalg på grund af lobbyaktiviteter kan komme
på tale, hvilket forslaget også tager højde for.
Bestyrelsen vil imødekomme opfordringen om øget rapportering om emnet gennem MP’s årlige rapport om ansvarlige investeringer.

Bestyrelsens anbefaling
Bestyrelsen er enig i forslagets præmisser og deler forslagsstillernes frustration over selskaber, der modarbejder
lovgivningstiltag, der kan hjælpe til at indfri målsætningerne i Paris-aftalen. Bestyrelsen vil imødekomme opfordringen om øget rapportering om emnet gennem MP’s årlige rapport om ansvarlige investeringer.
Bestyrelsen støtter forslaget.
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Forslag 7: Styrkelse af håndteringen af risici relateret til uansvarlig
skattepraksis
Forslagsstillere: Gunver Louise Bennekou, Vibe Johnsen, Niels Elbæk, Henrik Gislason, Sussanne Rank Blegaa,
Kristian Bruun.
Forslag: MP Pension opfordres til at styrke håndteringen af risici relateret til uansvarlig skattepraksis hos virksomheder, selskabet investerer i.
Konkret opfordres MP Pension til:
1.

Forud for en investering at tage specifik højde for eventuelle skattemæssige risici med udgangspunkt i
PRI’s retningslinjer;

2.

Føre aktiv dialog, med selskaber som bedriver skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning, og hvor dialogen ikke giver resultat i første omgang sanktioner som f.eks. offentlig kritik evt. efterfulgt af karantæne.

3.

Offentliggøre en analyse af problemets omfang i investeringsporteføljen, både hvad angår investeringsrisiko og skatteundgåelsens omfang, samt en beskrivelse af, hvordan selskabet og dets leverandører i praksis sikrer sig mod skattemæssige risici.

Forslagsstillernes bemærkninger
Vi noterer at MP Pension i 2018 i forbindelse med hvidvasksag indførte et tidsbegrænset stop for nye investeringer
i Danske Bank, og satte storbanken Macquarie i karantæne på baggrund af medvirken til bedrageri i forbindelse
med udbytteskat. Det er positivt, men vi ser et behov for mere systematik, forebyggelse og rettidig omhu på dette
område.
Som underskriver af Principles for Responsible Investments (PRI) foreslås det at MP Pension inkorporerer PRI’s retningslinjer for ansvarlig skattepraksis i relation til vurdering og dialog med selskaber om ansvarlig skat. Dette for at
sikre at MP Pension har det nødvendige kendskab i forhold til de selskaber der investeres i, søger indflydelse, og i
sidste ende undgår at investere i selskaber som udøver uansvarlig skattepraksis.
Vi noterer os, at de forgange års skandaler om hvidvask, skattely og udbytteskattefusk har styrket offentlighedens
fokus på at øge ansvarlighed i finanssektoren og at uansvarlig skattepraksis i selskaber i stigende grad er en risiko
for afkastet.
Samtidig underminerer uansvarlig skattepraksis finansieringen af de samfund, som selskaberne er funderet i og
afhængige af, inklusive underminering af staternes forpligtelse til at overholde menneskerettighederne.
MP Pension beskriver i Politik for ansvarlige investeringer (2018) mht. skat ”Investeringerne skal ikke bidrage til eller
forbindes med skattesvig, skatteunddragelse eller aggressiv skatteplanlægning”. Ydermere har MP Pension tilsluttet sig PRI, hvorfor vi anser implementeringen af vores forslag som et naturligt næste skridt i udviklingen af en
mere ambitiøs skattepraksis.

Bestyrelsens bemærkninger
MP bakker op om intentionen i forslaget og er enig med forslagsstillerne i, at skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning er et samfundsøkonomisk problem, såvel som et relevant emne for MP Pensions arbejde med ansvarlige investeringer samt håndtering af investerings-risici i bred forstand. Derfor er ansvarlig skattepraksis også
allerede et emne i MP Pensions Politik for ansvarlige investeringer fra juni 2018 – og er fremhævet heri som et særligt fokusområde i 2018 og 2019.
Bestyrelsen ønsker at understrege, at Investeringsmæssige risici, inklusiv omdømmerisici relateret til skattepraksis,
allerede bliver vurderet i MP, før konkrete investeringer foretages - både når MP selv investerer, eller når det foregår
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via en ekstern kapitalforvalter. MP Pension er også allerede i dialog med en række selskaber om ansvarlig skattepraksis – direkte – og via samarbejdspartneren Hermes EOS, Arbejdet sker allerede i dag i tråd med vejledningen
fra det FN-støttede investor-samarbejde, PRI, som nævnes i forslaget. MP har i 2018 herudover deltaget i dialogmøder med civilsamfundsorganisationerne Oxfam Ibis og Mellemfolkeligt Samvirke samt sat banken Macquarie i
karantæne i en sag om mulig spekulation med tilgodehavende udbytteskat.
Bestyrelsen har planlagt at udarbejde og offentliggøre et standpunktspapir om ansvarlig skattepraksis inden generalforsamlingen i 2020, der uddyber MP’s analyse af og tilgang til problemstillingen. Ansvarlig skattepraksis og arbejdet med standpunktspapiret tager dog tid, fordi arbejdet kræver grundighed og tyngde. Det betyder, at bestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt kan støtte den konkrete ordlyd i forslaget, da arbejdet i MP skal modnes yderligere og da definitionerne i forslaget – efter bestyrelsens vurdering - rummer elementer, der ikke har tilstrækkelig
præcision. Det vil kunne give anledning til senere uenighed om forslagets rækkevidde, hvilket ville være uheldigt,
når nu bestyrelsen allerede har skat som et prioriteret indsatsområde.

Bestyrelsens anbefaling
MP bakker op om intentionen i forslaget og er enig med forslagsstillerne i, at skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning er et samfundsøkonomisk problem. Bestyrelsen planlægger at fremlægge et standpunktspapir om
ansvarlig skattepraksis inden generalforsamlingen i 2020,
Bestyrelsen støtter ikke forslaget

Forslag 8: Skift bank til bæredygtig bank
Forslagsstillere: Lars Kristian Rudolph Hansen
Forslag: Det anbefales, at MP skifter bank fra DANSKE BANK til ny bæredygtig bank som ikke acceptere korruption og hvidvask af penge.

Forslagsstillernes bemærkninger
MP Pension må og kan aldrig acceptere korrupte banker som gør sig skyldig i hvidvask af penge mm.

Bestyrelsens bemærkninger
Bestyrelsen er enig i, at MP ikke skal acceptere banker, som gør sig skyldige i hvidvask eller andre ulovligheder.
Derfor har MP også offentligt og igennem mange måneder i 2018 kritiseret Danske Bank – både via pressen og via
konkrete møder med bankens bestyrelse og direktion. MP Pension satte også aktien i karantæne i en periode,
mens der var stor usikkerhed om fakta og bankens håndtering af sagen. Efter den ekstraordinære generalforsamling i Danske Bank i december 2018, hvor bl.a. bestyrelsesformanden blev udskiftet, er det MP’s vurdering, at banken igen er på rette vej. Banken har også skaleret massivt op på antal af medarbejdere og interne processer, der
skal forhindre, at en lignende sag kan gentage sig hos Danske Bank. Derfor har MP ophævet karantænen af aktien.
MP har fortsat dialog med banken og følger udviklingen tæt, men har på nuværende tidspunkt tillid til bankens
fremtid. Hvordan MP’s indsats over for Danske Bank skrider frem i 2019, kan medlemmerne følge løbende via MP’s
hjemmeside: mppension.dk/ansvarlig
Generelt vil bestyrelsen bemærke, at det ikke er generalforsamlingens opgave, at detailregulere MP’s valg af leverandører og samarbejdspartnere. Den opgave har medlemmerne bemyndiget bestyrelsen til at tage hånd om.

Bestyrelsens anbefaling
Det er MP’s vurdering, at Danske Bank igen er på rette vej. Banken har skaleret massivt op på antal af medarbejdere og interne processer, der skal forhindre, at en lignende sag kan gentage sig hos Danske Bank.
Bestyrelsen støtter ikke forslaget.
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Forslag 9: Åbenhed om bestyrelsens mødekalender samt
mødeemner
Forslagsstillere: Vibe Johnsen, Ole Stage, Gunver Bennekou, Henrik Gislason, Rikke Hansen, Hanne Willert, Ivan
Bæhr. Peter Sigsgaard, Anders Baltzer Jørgensen, Pernille Haarløv-Johnsen, Nadja Manghezi, Janice Goodman
Førde, Lisbeth Møller, Jeef Bech Hansen, Bente Topsøe-Jensen, Ulla Strøbech.

Forslag: MP Pensions bestyrelse opfordres til at åbne op for medlemmerne ved at gøre sin mødekalender samt
møde-emner tilgængelige for medlemmerne.

Forslagsstillernes bemærkninger
Som medlemmer, som stillere og kampagneaktivister for kandidater til bestyrelsen når der er valg, og som forslagsstillere på de årlige generalforsamlinger, er det meget svært at følge med i, hvad der rør sig i bestyrelsen, samt
hvornår og hvordan vores forslag behandles, så vi kan følge med i processen, informere vores bagland og agere på
et oplyst grundlag.
Vi er opmærksomme på at regler og retningslinjer for finansiel virksomhed sætter grænser for bestyrelsens åbenhed. Vi mener dog at der er plads til øget åbenhed inden for disse rammer.

Bestyrelsens bemærkninger
Bestyrelsen ønsker at være så transparente som muligt. Bestyrelsen vil offentliggøre information om bestyrelsesarbejdet på mppension.dk, herunder oplysninger om antallet af møder og et overordnet årshjul for bestyrelsens arbejde.
MP Pension er en professionel finansiel virksomhed, hvilket betyder, at alt omkring bestyrelsens arbejde som udgangspunkt er fortroligt. Bestyrelsen kan derfor ikke på forhånd offentliggøre fuldstændige dagsordener, men bestyrelsen drøfter på hvert eneste møde, hvilke beslutninger der skal kommunikeres til medlemmerne via pensionskassens kommunikationskanaler. I løbet af de seneste år er der skruet markant op for kommunikation og dialogen
med medlemmerne, og pensionskassen er altid klar til at gå i dialog med medlemmerne.
Generelt vil bestyrelsen bemærke, at den ikke bør blive målt på antallet af bestyrelsesmøder og på arbejdsprocessen. Bestyrelsen vil opfordre medlemmerne til at måle bestyrelsen på de resultater, som den opnår.

Bestyrelsens anbefaling
Bestyrelsen vil offentliggøre et overordnet årshjul og information om bestyrelsesarbejdet generelt på mppension.dk. Bestyrelsesarbejdet er dog som udgangspunkt fortroligt, og derfor kan bestyrelsen ikke på forhånd offentliggøre fuldstændige dagsordener, men tager til hvert møde stilling til, hvilke beslutninger der skal kommunikeres
til medlemmerne.
Bestyrelsen støtter ikke forslaget.
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Forslag 10: Åbenhed om bestyrelsens mødereferater
Forslagsstillere: Vibe Johnsen, Ole Stage, Gunver Bennekou, Henrik Gislason, Rikke Hansen, Hanne Willert, Ivan
Bæhr. Peter Sigsgaard, Anders Baltzer Jørgensen, Pernille Haarløv-Johnsen, Nadja Manghezi, Janice Goodman
Førde, Lisbeth Møller, Jeef Bech Hansen, Bente Topsøe-Jensen, Ulla Strøbech.
Forslag: MP Pensions bestyrelse opfordres til at åbne op for medlemmerne i forhold til bestyrelsens mødereferater.

Forslagsstillernes bemærkninger
Konkret foreslår vi, at bestyrelsen vælger mindst 1 af de vedtagne medlemsforslag fra Generalforsamlingen 2019,
til at offentliggøre bestyrelsens behandling heraf for medlemmerne.
Som medlemmer, som stillere og kampagneaktivister for kandidater til bestyrelsen når der er valg, og som forslagsstillere på de årlige generalforsamlinger, er det meget svært at følge med i, hvad der rør sig i bestyrelsen, samt
hvornår og hvordan vores forslag behandles, så vi kan følge med i processen, informere vores bagland og agere på
et oplyst grundlag.
Vi er opmærksomme på at regler og retningslinjer for finansiel virksomhed sætter grænser for bestyrelsens åbenhed. Vi mener dog, at der er plads til øget åbenhed inden for disse rammer.
Vi er også opmærksomme på, at det kan være en udfordring at sortere oplysninger i bestyrelsens referater, for at
mere information kan nå ud til medlemmerne.
Vi ser forslaget som en måde, hvorpå bestyrelsen kan teste en tilgang om åbenhed omkring bestyrelsesreferater,
eventuelt som minimum bestyrelsens beslutning(er) i relation til emnet og forhåbentlig finde en vej til udvidet
åbenhed fremover.

Bestyrelsens bemærkninger
Bestyrelsen i MP ønsker at være så transparent om bestyrelsens arbejde som muligt. Men som professionel finansiel virksomhed er alt omkring bestyrelsens arbejde som udgangspunkt fortroligt. Bestyrelsen kan derfor ikke offentliggøre mødereferater, men bestyrelsen drøfter på hvert eneste møde, hvilke beslutninger der skal kommunikeres ud til medlemmerne via pensionskassens kommunikationskanaler. I løbet af de seneste år er der skruet markant op for kommunikation og dialogen med medlemmerne, og pensionskassen er altid klar til at gå i dialog med
medlemmerne.

Bestyrelsens anbefaling
Bestyrelsen i MP er så transparent om bestyrelsens arbejde som overhovedet muligt. Men som professionel finansiel virksomhed er alt omkring bestyrelsens arbejde som udgangspunkt fortroligt. Bestyrelsen kan derfor ikke
offentliggøre mødereferater.
Bestyrelsen støtter ikke forslaget.
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