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Pension til akademikere

Din pension er godt rustet til modvind

Katrines eksmand skal arve hende

Skal vi sige ja eller nej til atomkraft?

Peter A.G.

Når jeg bliver 
gammel ... 



2022 har vist, at vi ikke skal tage ret meget for givet. Der er udbrudt krig i Europa, 

klimaet viser tænder, og der er mangel på fødevarer. Disse hændelser er først og 

fremmest forfærdelige for de mennesker, som bliver direkte berørt af død, ødelæg

gelser og sult. Men vi mærker alle de indirekte konsekvenser i form af stigende 

energipriser, faldende aktiekurser og en inflation, der udhuler vores månedsløn. 

Et solidt fundament

Som du kan læse på side tre, så har vores afkast også været udfordret. Det er aldrig 

opmuntrende at se, at ens opsparing bliver mindre værd, men hele branchen er 

ramt. Heldigvis har vi alle som medlemmer i AkademikerPension fået et godt afkast 

siden 2009 – altså efter finanskrisen. Vi står derfor på et solidt fundament, hvor vi 

kan tåle at få et lavere afkast. Et typisk medlem sparer op til pension i knap 40 år. 

Det betyder, at effekten af et enkelt år ikke skader den samlede opsparing nævne

værdigt. Skulle 2022 ende med et negativt afkast, bør det ikke føre til søvnløse 

nætter, da historiske data viser, at finansielle nedture vender til opture hen over 

nogle få år. Vi følger naturligvis udviklingen tæt for at afbøde effekter af de inter

nationale kriser bedst muligt.  

Valgfri risikoprofil

Hvis du drømmer om at få et højere afkast, kan du i løbet af 2023 få vores nye  

produkt, der gør det muligt at vælge mellem tre forskellige risikoprofiler. Du kan 

vælge mellem lav, mellem og høj. Jo højere risiko, du har lyst til at tage, jo højere 

afkast har du mulighed for at opnå. Når det er sagt, er der naturligvis også større 

risiko for tab, hvis du vælger højere risiko. Det er i bund og grund risiko, man  

handler med, når man investerer. Jo lavere risiko, man tager, jo lavere afkast kan 

man forvente. Jo højere risiko, man tager, jo højere afkast bliver man stillet i udsigt. 

Balance med livscyklus

Det nye produkt er et såkaldt livscyklusprodukt. Det betyder, at uanset hvilken  

risikoprofil, du vælger, vil du under alle omstændigheder tage en lidt større risiko 

som ung og en lidt lavere risiko, når du bliver ældre. Årsagen til at justere risikoen 

efter alder er, at man som ung har mange år til pension og færre penge at tabe.  

Jo tættere, vi kommer på pension, jo mere ønsker vi at beskytte opsparingen –  

pensionen skal jo bruges til at betale mad og husleje. Det nye produkt er også skruet 

anderledes sammen i forhold til tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og udbeta

lingen af din pension, hvis du skulle dø tidligt. Vi informerer mere om produktet i 

løbet af efteråret, og hvis du vil høre mere, afholder vi to informationsmøder den  

1. og 2. november. Tilmelding sker via akademikerpension.dk 
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Første halvdel af 2022 har været hårdt for verdensøkonomien: 

Krigen i Ukraine, høj inflation, stigende renter, faldende kurser 

og negative afkast over hele linjen. Det har også ramt afkastet i 

AkademikerPension, som lige nu er minus 6,9 procent.

”Jeg kan godt forstå, hvis man bliver lidt bekymret over det 

negative afkast. Det er voldsomme tider på finansmarkedet 

for tiden”, siger investeringschef, Anders Schelde.

Han opfordrer dog til at slå koldt vand i blodet.

”En god pensionsopsparing bliver bygget op over mange år, 

og man kan måske have tendens til at glemme, at vi siden 

2009 har haft et årligt afkast på i gennemsnit 9,1 procent. 

Det giver en god buffer at stå imod med, så vi sagtens tåle et 

enkelt dårligt år. Når man zoomer lidt ud, så må man også 

erkende, at det er helt naturligt, at markedet fra tid til anden 

bliver ramt af en større nedtur. Det navigerer vi bedst i ved 

at have en robust og langsigtet strategi uden at ryste på hån

den, når det går vildt for sig”.

Stabile pensionsudbetalinger

AkademikerPension er en velpolstret pensionskasse, så 

risikoen for, at uroen leder til en nedsættelse af pensions

udbetalingerne, er fortsat meget lille.

”Vi har over de seneste mange år opbygget gode buffere til  

at stå imod med. Pensionister på gennemsnitsrente får stadig 

den udbetaling, de har nu. Pensionister på markedsrente får 

en udbetaling, der bliver udregnet baseret på de seneste ti års 

afkast. På den måde deler vi både gode og dårlige år ud over 

mange år, hvilket giver stabile udbetalinger og færre udsving”.  

Investeringschefen er ikke optimist, når han skal spå om 

årsafkastet for 2022.

”Der er store usikkerheder på markederne, og der er en ikke 

ubetydelig risiko for, at det bliver værre. Vi må konstatere,  

at der nok er lang vej til et positivt afkast – 2022 bliver efter 

al sandsynlighed ikke et godt år”.

Aktuel fordeling af 
vores investeringer

Hård tid på 
finansmarkederne

AFKASTBESTYRELSESFORKVINDE  
JANNE GLEERUP HAR ORDET
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Din pension er godt 
rustet til modvind

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0004

Lige nu er afkastet negativt. Både aktier og obligationer er hårdt ramt, 
men vores investeringschef opfordrer til at slå koldt vand i blodet.
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Kreditobligationer

Stats og realkredit
obligationer

Alternative investeringer 
og ejendomme
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”Jeg er lige i øveren. Kan du ikke sende 

en mail i stedet?”.

Ordene kommer fra Peter A.G., da vi skal

aftale detaljerne omkring interviewet, 

og gemt i dem ligger en af nøglerne til at 

forstå et af dansk musiks største bands 

gennem tiden: I Gnags gør de sig umage.

 

Inden de hele sommeren skal møde  

publikum til 31 koncerter over hele 

Danmark, skal bandmedlemmerne være 

så samspillede, at de kan spille i blinde.

 

”Vi bruger mindst halvanden måned på 

at spille os i form. Vores beat skal være 

ens, for på den måde synkroniserer vi 

vores kroppe. Vi har altid prøvet at give 

musikken et underliv, en body, og det 

bliver belønnet af publikum. Vi spiller 

ikke rigtig reggae og ikke rigtig funk. 

Vores musik er gadekryds mellem en 

dansk tradition og en rytmisk påvirk

ning udefra”, fortæller Peter, da vi møder 

ham en varm sommerdag en måneds tid 

efter turnéstart.

I sync med publikum

Kroppen betyder meget for Peter. Når 

han taler, bevæger han sig konstant  

og laver ofte bølgebevægelser med  

hænderne. Men hvordan kan hans  

krop stadig slingre ned ad Vestergade  

og give den gas som Mister Swing King  

i en alder af 69?

”Jeg har jo aldrig lavet andet, og jeg tror, 

det holder mig i live. Egentlig hader 

jeg lyden af min egen stemme, og det 

kompenserer jeg for ved at synge med 

hele kroppen. Jeg lever af at sprede 

glæde og god energi og har stærke 

antenner. Inden en koncert bruger jeg 

en hel time på at glæde mig til at gå ind 

på scenen ved at visualisere publikum 

og tænke positivt om dem allesammen. 

Når jeg kommer derind, løsner jeg op. 

Men det tager også al min energi, og jeg 

glemmer tit af løsne ned igen. Så bliver 

jeg skidesur i nogle dage – det kan godt 

være anstrengende”.

 

Ikke sprællemand for evigt

Det der med alderen funderer Peter en 

del over for tiden, hvor han også er i 

gang med at skrive sine memoirer.

”I den almindelige verden kan man ikke 

være læge eller præst, når man har run

det de 70, og der må jo være en grund til, 

at den regel er blevet opfundet. Det er 

sandsynligvis fordi, det er noget vrøvl, 

man siger, og fordi man er blevet reakti

onær. Det er superheldigt, at jeg har fået 

lov at lave alt det, jeg synes er vigtigt i så 

mange år, og jeg må finde den form, der 

passer til den alder, jeg har. Jeg bliver 

ikke ved med at stå som sprællemand 

resten af mit liv. Hvis jeg ikke kan fyre 

den af, vil jeg hellere sætte mig ned, og så 

skal publikum også sidde ned”. 

Hyldest til alderdommen

Sjovt nok begyndte alderdommen  

allerede at fylde noget for Peter, da han  

i 1989 som 37årig skrev alderdoms

hyldesten: ”Når jeg bliver gammel”.

”Da jeg skrev den sang, var min morfar 

96, og mine forældre på vej på pension, 

og det fik mig til at tænke på, hvordan 

jeg selv gerne ville leve som gammel.  

På den måde opstod idéen, og så ventede 

jeg på, at sangen kom til mig. Det skete i 

San Sebastian i Spanien, og den følelse, 

jeg fik, ved vandet dér, flyttede jeg hjem 

til Danmark. Sangen hylder forholdet 

mellem det største og det mindste og har 

en religiøs dimension i beskrivelsen af 

det store hav kontra de små, dugklædte 

perlestænk. Jeg har altid tænkt den sang 

som en salme, og sjovt nok fandt andre 

først ud af det 30 år senere, da Ida Corr 

sang den i Toppen af Poppen”. 

I slutningen af 2022 runder Peter A.G. 70 år. Han har sammen 
med de øvrige medlemmer i Gnags levet af at spille det, han selv 
kalder dansemusik i snart 60 år. Vi har spurgt ham, hvordan det 
overhovedet kan lade sig gøre. 

Livet er ikke 
enten eller.  
Det er 
både og.  

Jeg har altid skrevet om det, vi kan  
være fælles om. Det har altid været 
skjaldens opgave at skabe glæde  
og fortælle historier, og det har jeg 
altid prøvet. Der er rigeligt af både 
politiske og religiøse sandheder,  
som splitter os. Livet handler om  
at være ægte og tro mod sig selv. 
Hvis du laver dansemusik, men  
ingen danser, så er det jo falsk.

PORTRÆT



Det kan være svært at slippe både kollegerne, kunderne, 

eleverne og din faglighed på en gang. I Akademiker Pension 

ser vi nu et stigende antal medlemmer, som fortsætter med 

at arbejde, selvom de har nået pensionsalderen. Det kalder 

vi delpension og betyder, at man både får løn for at arbejde 

nogle timer om ugen og får udbetalt pension.

For den generation, der nu nærmer sig  
pensionsalderen,erfleksibilitetvigtig. 
Mange vil gerne arbejde, for eksempel  
som selvstændig psykolog eller musik lærer 
samtidig med, at de begynder at trappe 
ned. Der er stadig fuldt drøn på, og mange 
lever et sær deles aktivt liv, så delpension 
kan være en perfekt kombination.

Vibeke Thinggaard Aagaard, chef for medlemsrådgivning.

Blandt AkademikerPensions medlemmer når hele 97 procent 

pensionsalderen og får brug for pengene fra pensionsop

sparingen. Og de fleste lever, til de er langt oppe i 80’erne,  

så pensionskronerne skal række til mere end 20 års forbrug. 

Også derfor kan det være godt at spare lidt ekstra op.

Læs mere om mulighederne for delpension på 

akademikerpension.dk/delpension
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Længe leve mangfoldigheden

Gnags vil hellere forene end forarge, og ifølge Peter er det 

vigtigt at være troværdig og ærlig. Er man ikke det, kan 

publikum gennemskue det med det samme.

 

”For mig er livet ikke enten eller. Det er både og. Jeg har altid 

skrevet om det, vi kan være fælles om. Det har altid været 

skjaldens opgave at skabe glæde og fortælle historier, og det 

har jeg altid prøvet. Der er rigeligt af både politiske og reli

giøse sandheder, som splitter os. Livet handler om at være 

ægte og tro mod sig selv. Hvis du laver dansemusik, men 

ingen danser, så er det jo falsk.”

Taknemmelighed og ydmyghed er ord, Peter bruger flere 

gange i løbet af vores samtale. Han vil gerne have det bedste 

ud af den tid, han har tilbage.

 

”Den største udfordring i alderdommen er at balancere 

rigtigt og lytte efter kroppen. Jeg ryger og drikker, som det 

passer mig, men jeg gør det ikke hele tiden. Min måde at  

holde døden stangen på er at blive venner med den. Min 

radius er blevet mindre – i stedet for at gå 20 kilometer om 

dagen, går jeg nu 10, og det accepterer jeg. Det er vigtigt at 

forholde sig musikalsk til tilværelsen og glæde sig over det, 

man kan, i stedet for at fokusere på det, man ikke kan”. 

Og dermed er vi tilbage ved starten om at gøre sig umage.

Det gode seniorliv 
kan kombinere 
pension og arbejde
At gå direkte fra fuldtidsjob til intet arbejde kan være en stor ændring,  
og det kan være en god idé at trappe langsomt ned. Bare fordi du har rundet  
pensionsalderen, behøver du nemlig ikke at sige helt farvel til arbejdsmarkedet. 

Om 

Peter Andreas Gjerluf Nielsen

69 år. 

Sangskriver og forsanger i Gnags siden 1966, spiller 
også bas, guitar, klaver og keyboard. 

Læste dansk på universitetet, men droppede ud,  
fordi han savnede lidenskaben i det. 

Har en kæreste, tre børn og fire børnebørn.

Sammen med Gnags er det blevet til 24 studie albums, 
senest "På ryggen af en drøm” fra foråret 2022.  
Har sideløbende udgivet tre soloalbums.

Er i gang med at skrive sin selvbiografi, der udkommer  
i efteråret 2022 med titlen: Rødvin og memoirer. 

Når jeg bli’r gammel
Så vil jeg sidde på en bænk
Der hvor havet slår ind over molen
Og ta’ mod duglette perlestænk
Af hav når det glitrer i solen 

Når jeg bli’r gammel
Skal bugten være så fuld af liv
Der hvor havet slår ind
At du kan fange det lige så let
Som en dreng med et net på en bambuspind

Når jeg bli’r gammel
Så vil jeg sidde på en bænk
Der hvor havet slår ind over molen
Og spise mandler med myntestænk
Og æbler med lommekniv i solen

Når jeg bli’r gammel
Så vil jeg sidde på en bar
Der hvor havet slår ind over molen
Og dele rødvin og memoirer
Med de andre gamle i solen

Uddrag af sangen Når jeg bliver gammel, der er skrevet af 

Peter A.G. og udgivet på albummet Mr. Swing King i 1989. 

FAKTA OM 65+ERE

Der er 1,1 million dan skere 
i alders gruppen 65+. 

Den samlede pensions
opsparing for et typisk 
medlem ved folke pen
sionsalderen er  
4,43 millioner kroner.

I AkademikerPension  
går cirka 1.300 på pension 
om året, og et typisk  
medlem er 65,8 år ved  
pensionering.

I AkademikerPension 
udgør pensionister 
11 procent af medlem
merne. Det svarer til  
17.299 personer.

PORTRÆT PENSION
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Atomkraft  
JA eller NEJ?

A
TO

MKRAFT

J A  /  N EJ

?

1.
Atomkraft indgår ikke  
i vores grønne regnskab

På trods af, at EUKommissionen inklu

derer atomkraft i den nye takso nomi 

for bæredygtige investeringer, betragter 

AkademikerPension ikke atomkraft 

som grønt. Vi mener derfor, det er en fejl 

at inkludere atomkraft i taksonomien. 

Det skyldes primært uløste udfordrin

ger med håndteringen af det radioakti

ve affald, som på nuværende tidspunkt 

ikke er forenelig med princippet om 

’do no significant harm’. Akademiker

Pension skal følge EUlovgivningen på 

området og er forpligtiget til at opgøre 

taksonomikompatible investeringer.  

I den optælling vil atomkraft tælle med, 

når vi har de nødven dige data. Så vidt 

muligt vil vi også offentliggøre separate 

tal, hvor investeringer i atomkraft ikke 

bliver talt med i vores grønne regnskab. 

2.
Vi investerer allerede 
i atomkraft 

Der er intet i AkademikerPensions 

interne regler eller i dansk eller uden

landsk lovgivning, der forhindrer 

AkademikerPension i at investere i 

atomkraft. Atomkraft er derfor en del 

af AkademikerPensions nuværende 

portefølje. Vi investerer for eksempel 

indirekte i atomkraft gennem energi

forsyningsselskaber, som producerer  

el og varme ved brug af atomkraft.  

Vi har også investeringer i børsnote

rede selskaber, der leverer større eller 

mindre dele til atomkraftværker. 

3.
Ny teknologi kan gøre  
atomkraft grønt

Der bliver investeret store summer i  

udviklingen af ny reaktorteknologi  

i disse år. Så selvom atomkraft i sin nu

værende form har uløste problemer, er 

det muligt, at vi snart ser et teknologisk 

gennembrud. For eksempel arbejder 

danske Seaborg efter eget udsagn på en 

ny teknologi, hvor reakto ren ikke kan  

nedsmelte eller eksplodere. Den kan 

heller ikke udlede radioaktive gasser i 

luft eller vand, og teknolo gien kan ikke 

bruges til atomvåben. Reaktoren kan 

muligvis også forbrænde gammelt atom

affald og derved udnytte og afhjælpe 

nutidens affaldsproblematik fra kon

ventionelle værker. Når ny tek nologi 

er moden, er AkademikerPension parat 

til at ændre standpunkt i forhold til at 

definere atomkraft som grønt. 

Ruslands invasion af Ukraine, stigende energipriser og EU’s taksonomi  
for bæredygtige investeringer har sat fornyet fokus på atomkrafts rolle i 
energiforsyningen. Vi opsummerer her vores position i tre hovedpointer. 

AkademikerPension har investeringer i atom
kraft gennem forsyningsselskaber, der genererer 
energi fra atomkraft. I alt har AkademikerPension 
investeringer for 221 millioner kroner i atomkraft, 
når man opgør vores ejerandel. Det svarer til  
0,16 procent af AkademikerPensions samlede 
portefølje. Det tilsvarende tal for vedvarende 
energi i børsnoterede forsyningsselskaber er  
860 millioner kroner eller 0,6 procent af den 
samlede portefølje.

Udover forsyningsselskaber har Akademiker
Pension også en række andre investeringer 
knyttet til atomkraft. For eksempel i børsnoterede 
selskaber, der leverer teknologi til atomkraftvær
ker. På samme måde har AkademikerPension 
også andre investeringer i selskaber, der arbejder 
med vedvarende energi, herunder Vestas, der 
ikke tæller med i ovenstående opgørelse, der 
udelukkende fokuserer på forsyningsselskaber.

Med taksonomien har EU indført et ensartet  
klassifikationssystem over, hvilke aktiviteter,  
der fremover kan betegnes som bæredygtige. 
Formålet med taksonomien er at omstille det 
finansielle system i EU, så det bliver nemmere  
at skelne mellem bæredygtige og ikkebære
dygtige investeringer for at sikre incitamenter  
til flere bæredygtige investeringer i fremtiden. 
Det er altså et værktøj til brug for finansielle  
aktører, men indbefatter samtidig en række  
rapporteringskrav til virksomheder. Slutmålet er, 
at billigere kapital, men især også mere kapital, 
skal tilflyde de bæredygtige investeringer.

Investeringer i atomkraft

Læs mere om atomkraft på akademikerpension.dk/atomkraft 

EU’s taksonomi for  
bæredygtige investeringer

ANSVARLIGE INVESTERINGER



Da Katrine blev skilt for to år siden, gennemgik hun både  

sin pension og økonomi for at være sikker på, at hun havde 

styr på den del.

”Det er vigtigt for mig, at min eksmand og vores to piger  

ikke går fra hus og hjem, hvis jeg dør. Derfor valgte jeg efter 

skilsmissen, at min eksmand skal arve mig, så længe vores 

børn er små”, siger 44årige Katrine.

En bekymring mindre

Hun er selv skilsmissebarn, og det er en af årsagerne til,  

at hun gerne vil have orden i papirerne.

”Da jeg oplevede en stor livsændring, som en skilsmisse jo er, 

fik det mig til at tænke over mine forpligtelser. Derfor var  

det helt naturligt at kigge på, hvordan jeg sikrer min familie 

bedst muligt”.

Katrine har oplevet, at venner og bekendte ikke har taget stil ling 

til arv og økonomi i god nok tid. Faktisk falder cirka 20 procent 

af alle formuer forkert ud i forhold til den afdødes ønsker. 

"Man ved aldrig, hvad der kan ske, og når det så er for sent, 

kan man ikke ændre på udfaldet. Det er en bekymring 

mindre, at jeg allerede nu har besluttet mig for, hvad der 

skal ske med mine penge fra pensionsopsparingen".

Katrines eksmand 
skal arve hende

Præcis, hvem der arver din pensionsopsparing, afhænger af arvelov, begunstigelseserklæringer og reglerne i 
din pensionsordning. 

Du skal især være opmærksom på arv og begunstigelse, hvis du har en samlever, får børn, bliver gift eller skilt. 
Som udgangspunkt går pengene fra din pension til dine nærmeste pårørende, som er:

Hvis du ønsker, at pengene skal gå til andre end dine nærmeste pårørende, skal du udfylde en begunstigelses  
  er klæring. På den måde sikrer du, at pengene fra din pensionsopsparing går til den eller dem, du ønsker, når du dør. 
Har du brug for at ændre noget, så ring til en pensionsrådgiver på 39 150 150.

Selvom Katrine Henningsen blev skilt for  
to år siden, har hun valgt, at hendes eksmand 
skal arve hendes pension. På den måde har 
hun sikret familien økonomisk, hvis hun dør, 
mens børnene er små.

Det er vigtigt for mig,  
at min eksmand og vores to 

piger ikke går fra hus og hjem, 
hvis jeg dør. Derfor valgte jeg  
efter skilsmissen, at min eks-

mand skal arve mig, så længe 
vores børn er små.

Ægtefælle eller 
registreret partner

Samlever Børn, adoptivbørn 
og børnebørn

Arvinger i 
testamente

Arvinger i henhold 
til arveloven

Hvem arver din pension?

BEGUNSTIGELSE

1 0 1 1
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Livscyklus med 
mellemrisiko 

Livscyklus betyder, at man tager en 

højere risiko som ung, hvor der er 

lang tid til pension, og en lavere risi

ko som pensionist, hvor pensionen 

skal betale regningerne. Alle får 

mellemrisiko til at starte med, men 

det er muligt bagefter selv at vælge 

om til lavrisiko eller højrisiko.

Ratepensionen 
bliver fyldt op

Pensionskronerne bliver først og 

fremmest indbetalt til en ratepen

sion. Ratepensionen bliver udbetalt 

i en periode på mellem 10 og 30 år 

efter eget valg. 

Livsvarig pension 
hele livet

Når pensionsindbetalingerne  

overstiger beløbsgrænsen for  

rate pension, bliver de øvrige penge 

sat ind på en livsvarig pension.  

De penge bliver udbetalt, fra man 

går på pension, og indtil man dør.  

Tab af 
erhvervsevne

Du er godt sikret økonomisk, hvis 

du mister erhvervsevnen helt eller 

delvist. Standard er 50 procent af  

din årsløn. 

Fritagelse for 
pensionsbidrag

Hvis du mister erhvervsevnen,  

overtager kollektivet betalingen 

af dit pensionsbidrag. På den måde 

bevarer du din pension og dine  

forsikringer på det niveau, du  

havde på skadestidspunktet.

Du er godt sikret  
ved kritisk sygdom

Bliver du ramt af en kritisk sygdom, 

får du udbetalt 150.000 kroner. 

Depotsikring 

Både ratepension og livsvarig pen

sion bliver udbetalt til nærmeste 

pårørende, hvis du skulle dø før  

pensionering. Hvis du allerede er 

gået på pension, får du en udbeta

lingsgaranti på i alt 20 år. 

Dødsfaldssum

Hvis du skulle dø før pensionering, 

får dine nærmeste udbetalt et en

gangsbeløb, der svarer til tre gange 

årsløn. Overstiger depotsikringen 

efter afgiften dødsfaldssummen, 

bortfalder dødsfaldssummen.

Stabile pensions  
udbetalinger

Når du går på pension, skal du  

leve af de penge, du har opsparet.  

Vi har derfor indarbejdet en 

ud jævningsmekanisme, som be

skytter din pension mod pludselige 

kursfald på de finansielle marke

der. Pensionisternes penge bliver 

forrentet med et gennemsnit af  

de seneste ti års afkast. 

Det er muligt at tilpasse den  
nye produktpakke, så den  
passer til individuelle behov.

Kom og hør mere på  
informationsmøder i efteråret

I løbet af 2023 får medlemmer på markedsrente automatisk  
den nye produktpakke. Øvrige medlemmer kan vælge at skifte.

Vi holder informationsmøder om den nye produktpakke i Aarhus 
den 1. november og i København den 2. november kl. 19:30. 

Hold øje med akademikerpension.dk, hvor det fulde program  
og tilmeldingslink vil fremgå. 

Ny og 
forbedret 
produkt pakke 
på vej 

I løbet af 2023 lancerer vi en ny produktpakke, som giver 
dig flere valgmuligheder. Få indblik i, hvad den består af, 
og hvad det betyder for dig. 

PENSION



Vi har underskrevet en hensigtserklæring med den grønlandske pensionskasse, 

SISA Pension, om et langsigtet samarbejde. Det betyder, at vi fra 2027 skal admi

nistrere SISAs 40.000 medlemmers pensions opsparinger. AkademikerPensions 

direktør, Jens Munch Holst, er glad for det nye samarbejde:

Jeg er stolt over, at vi allerede nu har fået vores første  
samarbejdspartner ombord på vores nye kernesystem.  
Og med det kan vi tilbyde SISA en fremtidssikret  
IT-platform, som vi kan videreudvikle i fællesskab.

Samarbejde med  
grønlandsk pensionskasse

Generalforsamling 2023

Næste år bliver generalforsam  lingen 

afholdt i København lørdag den  

25. marts. Sæt allerede nu kryds i 

kalenderen.

40.000 har fået  
Arnepension men 
ingen akademikere

Arnepensionen var tiltænkt  

ufa glærte og faglærte, som har  

arbejdet i fysisk nedslidende jobs,  

og sådan er det også blevet i praksis, 

da nye tale viser, at ingen akademi

kere er på ordningen. Vibeke Thing

gaard Aagaard, chef for medlems

rådgivningen i AkademikerPension,  

er ikke overrasket:

Man skal have været på  
arbejdsmarkedet, siden 
man var 17, 18 eller 19 år, 
hvilket få akademikere har 
grundet længere studietid. 
Og så frafalder retten til 
Arne-pension, hvis borgeren 
har en pensionsformue på 
over fem millioner kroner, 
hvilket mange af vores 
medlemmer har.

HAR DU BRUG FOR PERSONLIG RÅDGIVNING?

Du kan altid ringe til en pensionsrådgiver på 

39 150 150  
eller booke et online møde.  
Vi har åbent mandagonsdag 916, torsdag 918 og fredag 915.  

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

Følg AkademikerPension  
på Facebook, LinkedIn,  
Instagram og Twitter.

FÅ NYHEDER  
FRA OS LØBENDE

KORT 
GODT& 

Beregningsrenten er den rente, pensionskassen bruger til at beregne 

pensionsudbetalingerne ud fra. Målet er, at din pensionsudbetaling 

bliver så stabil som muligt, og det er beregningsrenten et værktøj til  

at opnå. Tallet er altså kun en prognose for, hvor meget vi forventer,  

du får udbetalt i pension. I praksis vil du altid få en rente, der afspejler 

det faktiske afkast, som vores investeringer giver.

Beregningsrenten er lige nu fastsat til 3,75 procent.

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

Pensionsvolapyk forklaret

Beregningsrenten

Toyota modarbejder den grønne omstilling

Verden over forsøger regeringer at udfase biler med forbrændingsmotorer,  

men med sine lobbyaktiviteter er Toyota med til at bremse den grønne omstil

ling i bilbranchen. Toyotas lobbyarbejde har i vores og mange andre investorers 

perspektiv givet virksomheden en status som global efternøler med hensyn 

til ambitiøs klimaindsats i bilsektoren. Offentlige udtalelser, stigende pres på 

nationale regeringer for at svække transportpolitikker og lobbyisme i det skjulte 

gennem erhvervssammenslutninger har betydet, at selskabet har fået status som 

en af de største modstandere af klimapolitisk handling for at udfase fossile biler. 

Det bringer Toyotas værdifulde brand i fare til skade for aktionærernes interes

ser. Derfor har vi intensivt engageret os i dialogen med Toyota, og vi vil fortsætte 

med at presse på.  
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Nyt kernesystem

I foråret gik vi i luften med vores nye 

kernesystem, der kort fortalt er den 

motor, der håndterer og administrerer 

alle væsentlige data vedrørende vores 

medlemmers pensionsforhold. Det 

kommer til at gøre håndteringen af 

din pension nemmere og mere fleksi

bel for vores rådgivere. Som følge af 

det nye kernesystem vil du opleve, at 

din personlige side på vores hjemme

side har fået et løft både funktionelt  

og visuelt. Der er dog nogle få med

lemsgrupper, hvor oplysningerne 

på den personlige side i øjeblikket er 

begrænset. Vi beklager besværet og 

håber på din forståelse. Du er altid 

velkommen til at ringe til os i stedet.

Har du skiftet job  
for nylig?

Har du fået nyt job, er det en god 

anledning til at undersøge, om du  

bør justere dine indbetalinger og  

forsikringer. Der kan være mange 

penge at tjene, hvis du løbende  

tilpasser din pensionsordning,  

så den passer til dit liv. 

Tjek dine tal ved at logge på  

din personlige side på  

akademikerpension.dk



AkademikerPension har en ambition om at være Danmarks 
mest ansvarlige pensionskasse. De selskaber, vi investerer i, 
skal opføre sig ordentligt og betale den skat, de er forpligtet 
til. Derfor har vi som aktiv investor fokus på at modarbejde 
skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning.

Sammen gør vi en forskel

akademikerpension.dk

Ansvarlig skat 
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