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25 milliarder til grøn omstilling

Afkast i plus på trods af corona

Nyt navn, samme pensionskasse



BESTYRELSESFORMAND EGON KRISTENSEN HAR ORDET

Jeg er glad for at byde jer allesammen velkommen 
til AkademikerPension og håber, I vil tage godt imod  
vores nye navn. Vi valgte netop det navn, fordi en med-
lemsundersøgelse har vist os, at hele 75 procent af jer 
opfatter sig som akademikere. Dermed er betegnelsen 
akademiker den største fællesnævner for os. 

På generalforsamlingen i juni var der også massiv  
opbakning til navneskiftet, da hele 91 procent stemte 
for. Her 60 år efter, at vores pensionsfællesskab så da-
gens lys, fornyer vi os endnu en gang. Verden forandrer 
sig, og vi skal følge med. 

I år var det første gang, vi afviklede vores generalfor-
samling elektronisk. Det var lidt nervepirrende, om 
signalet ville holde hele vejen, og om afstemningerne 
ville forløbe snorlige. Heldigvis fungerede begge dele 
perfekt, og antallet af deltagere og fuldmagter har  
aldrig været større. 

Det vidner ikke blot om, at vores digitale verden åb-
ner nye teknologiske muligheder men også om, at den 
kan bane vejen for et mere levende medlemsdemo-
krati. Når man kan sidde i sin stue i Støvring eller på 
sin terrasse i Tappernøje og stemme, så er der ganske 
enkelt flere, der prioriterer at deltage. Tak for det.

Det var corona, der tvang os til at afholde generalfor-
samlingen elektronisk, og corona tvang også i marts 
vores afkast ned på minus 13,3 procent. Det har hel-
digvis rettet sig siden, og i skrivende stund har vi et 
afkast på plus 2 procent. Før corona-krisen havde vi 
plads til at kunne tabe hele værdien af vores aktier og 
stadigvæk klare de lovpligtige kapitalkrav, og det kan 
vi fortsat. 

AkademikerPension kan med andre ord klare selv de 
allermest ekstreme scenarier og fortsat tage fornuftigt 
hånd om opsparinger og pensions-udbetalinger. Det 
giver os alle sammen økonomisk tryghed.
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Et stort flertal 
sagde ja til vores 
nye navn



PENSIONSTIPS

Ekstra indbetalinger til 
pension betaler sig
Har du penge til overs, kan det være en god idé at indbetale ekstra til din 
pension. Du får både skattefradrag her og nu og flere penge på kontoen 
den dag, du går på pension.
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Størstedelen af danske banker har indført negative renter på almindelige indlånskonti. Derfor kan det ofte beta-
le sig at sætte overskydende penge ind på din pensionskonto, som historisk har givet et godt afkast. 

Hvis du vælger at indbetale ekstra til din ratepension, får du samtidig skattefradrag for indbetalingen. På den 
måde kan du forøge din langsigtede pensionsinvestering.

Herunder kan du se eksempler på, hvor meget pengene kan vokse, hvis du årligt indbetaler det maksimale 
beløb til din ratepension. I 2020 er det 57.200 kroner. Beregningerne viser, at det er fordelagtigt at starte indbe-
talingerne så tidligt som muligt på grund af rentes-rente-effekten, men vi råder dig til altid at søge rådgivning, 
før du indbetaler ekstra. På den måde får du mest muligt ud af dine penge.

Hvis du er 40 år i dag og indbetaler 57.200 kroner til ratepension hvert år frem til du fylder 68 år 

vokser din indbetaling fra 2.111.197 kroner til 3.417.000 kroner.

40 år i 2020 > 68 år i 2048

Hvis du er 50 år i dag og indbetaler 57.200 kroner til ratepension hvert år frem til du fylder 68 år 

vokser din indbetaling fra 1.222.062 kroner til 1.647.000 kroner.

50 år i 2020 > 68 år i 2038

Hvis du er 30 år i dag og indbetaler 57.200 kroner til ratepension hvert år frem til du fylder 68 år 

vokser din indbetaling fra 3.195.047 kroner til 6.184.000 kroner.

30 år i 2020 > 68 år i 2058

Forudsætninger for prognoseberegningerne 
Du indbetaler det maksimale årlige beløb til ratepension frem til alder 68 år. Beløbet er i 2020 57.200 kroner, men inflationsreguleres årligt med 
1,8 procent frem til og med 2029 og med 2 procent fra 2030 og frem. Indestående, når du fylder 68 år, er indbetalingerne inklusiv rentes-rente 
(fremtidskroner). Til forrentning har vi brugt den fastsatte kontorente for i år, mens de øvrige afkast er prognosesatser.
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Det ligner næsten skæbnens ironi. Lige ved årsskiftet 
sagde Connie Hedegaard, at nu måtte vi sætte alt ind 
for at redde klimaet. Nu, hvor der var opmærksomhed 
i befolkningen og politisk vilje samtidig med et stort 
overskud i statskassen. For lige pludselig kunne en 
uventet krise ødelægge alle intentionerne. Nøjagtig 
som det skete med finanskrisen i 2008.

Lige inden finanskrisen var der også store planer om 
for alvor at redde klimaet. Så kom krisen, og alt kom 
de næste mange år til at handle om økonomi. Klimaet 
røg i baggrunden. Det måtte for alt i verden ikke ske 
igen. Men det gjorde det. 

Kun et par måneder senere blev hele verden ramt af 
corona-pandemien, og milliarderne fosser nu ud af 
landenes statskasser.

”Ja, det er vildt at tænke på. Men modsat finanskrisen 
er jeg denne gang mere optimistisk på klimaets veg-
ne. Jeg ser politisk vilje både i Danmark og EU. Vi skal 
alligevel bygge op igen efter corona-krisen. Så lad os 
dog bygge op, så vi får en bedre verden, end den vi 
kommer fra. FN har et fint slogan, der hedder Build 
Back Better”, fortæller Connie Hedegaard. 

Vi vil rejse mindre
Vi møder hende på en lille café med gårdhave i mid-
ten af København. Hun er tilbage i byen efter en dejlig 
sommer, der var planlagt til at være i Danmark, men 
som bød på en spontan sviptur til Frankrig.

”Da vi så vejrudsigterne, traf vi en hurtig beslutning. 
Da vi så kom hjem, kom det gode vejr til Danmark”, 
smiler hun og fortsætter:

”Coronakrisen har lært os at arbejde på andre måder. 
Jeg tror aldrig, vi kommer tilbage til, at forretningsfolk 
i samme grad flyver kloden rundt for at deltage i mø-
der. Det kommer jeg heller ikke selv til. Mange møder 
kan jo foretages via videokonferencer, så hvorfor flyve 
til Schweiz eller New York, hvis det kan ordnes via en 
computerskærm? Det kommer vi til at opleve meget 
mere af – til glæde for klimaet”. 

Ambitiøse politiske planer
På den måde mener Connie Hedegaard, at corona-kri-
sen er en unik mulighed. Alle stopper op og tænker 
over verdens skrøbelighed, og om vi dog ikke kan ind-
rette os på en anden måde. Og de fleste er indstillet 
på at yde en personlig indsats for at få os ud af coro-
na-krisen. Den vilje kan også bruges til at komme ud 
af den klimakrise, verden stadig befinder sig i.

”De politiske planer herhjemme og i EU er faktisk ham-
rende ambitiøse. At have en målsætning om en reduk-
tion af CO2 på 70 procent inden 2030 er markant. Det, 
politikerne for alvor mangler at fortælle befolkningen 
er, at det i visse situationer kommer til at kunne mær-
kes for den enkelte. Lad mig give et lille eksempel: Hvis 
politikerne gør det billigere at eje en el-bil, så bliver det 

Corona er vores chance 
for at redde klimaet

TEMA: KLIMAKRISE OG GLOBAL SUNDHEDSKRISE

Tidligere klimakommissær Connie Hedegaard er forsigtig optimist på 
klimaets og klodens vegne. Vi skal alligevel tænke helt nyt efter corona, 
så lad os dog tænke klimaet med.

Modsat finanskrisen er jeg denne 
gang mere optimistisk på klimaets 
vegne. Jeg ser politisk vilje både 
i Danmark og EU.

”
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For eksempel har Donald Trump trukket USA ud af 
den globale klimaaftale fra Paris, og selv om delstater 
har deres egne klimalove, der går i den rigtige retning, 
så vil fire år mere med Trump ved magten være kata-
strofal, mener Connie Hedegaard. USA står alene for 14 
procent af verdens udledning af CO2.

EU viser gode takter
Til gengæld viser EU’s nye genopretningsplan i køl-
vandet på corona-krisen gode takter.

”EU’s ledere har besluttet, at mange af milliarderne, 
der er sat af til at få EU-landende på fode igen, skal 
bruges på den grønne omstilling. Og så er det sam-
tidig besluttet, at ingen af pengene må bruges til at 
skade klimaet. Altså på den måde, at ingen af penge-
ne må bruges på aktiviteter, der modarbejder Paris-af-
talen. Det er meget positivt”.

Samtalen er slut. Connie Hedegaard skal videre og har 
en travl kalender. Det har hun været vant til gennem 
mange år, så tanken om at drosle ned eller gå på pen-
sion på et tidspunkt, ligger hende fjernt.
 
”Jeg er meget privilegeret. Jeg kan skrue op og ned 
for mine bestyrelsesposter, foredrag og projekter. Så 
jeg tænker slet ikke på at trække mig tilbage”.

jo dyrere at eje en stor dieselbil. Det vil kræve en indsats 
at redde kloden fra en klimakatastrofe”, siger Connie  
Hedegaard.

Trump er en joker
Samtidig peger Connie Hedegaard på, at verdens sto-
re investorer, herunder også pensionsselskaber, for al-
vor har set både muligheder og nødvendigheden i at 
satse på klimaet og den grønne omstilling.

”Når AkademikerPension har reserveret mange mil-
liarder til klimavenlige investeringer – og har frasolgt 
olie, kul og tjæresand – er det i den grad et skridt i den 
rigtige retning. Men det bør kun være begyndelsen”, 
siger hun. 

Selvfølgelig er der jokere, der kan bremse den nød-
vendige indsats for at mindske verdens udslip af CO2 
og dermed redde verden fra store temperaturstignin-
ger, der kan blive en katastrofe for kloden. De store 
lande som Kina, Indien og USA spiller i sagens natur 
en meget stor rolle.

”Præsidentvalget i november 2020 i USA er helt afgø-
rende. Trump må ikke blive genvalgt. Klimaet interes-
serer ham jo ikke, nærmest tværtimod”, siger Connie  
Hedegaard.
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TEMA: KLIMAKRISE OG GLOBAL SUNDHEDSKRISE

Connie Hedegaard
Connie Hedegaard fyldte 60 år den 15. september. 

Er uddannet cand. mag i litteraturvidenskab og 
historie.

Politisk aktiv for de konservative. Fra 2004-2007 
var hun miljøminister og herefter klima- og 
energi minister indtil 2009. 

Var EU-kommissær for klima fra 2009-2014.

Har en række bestyrelsesposter. Hun er blandt  
andet formand for den internationale miljøfond 
KF Foundation og bestyrelsesformand for den 
grønne tænketank Concito.

Privat er hun gift og har to børn.
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Milliarder til klimaet

AkademikerPensions investeringer støtter Paris-af-
talens målsætning fra 2015 om, at temperaturen på 
kloden maksimalt må stige med to grader. Stiger 
temperaturen mere, kan det få katastrofale følger for 
klimaet. At holde temperaturstigningen under maksi-
malt to grader kræver, at de 196 lande, der skrev under 
på Paris-aftalen, forpligter sig til at udlede markant 
mindre CO2. Blandt pensionsselskaber i Danmark er 
AkademikerPension blandt frontløberne på den grøn-
ne omstilling. 

12 procent af formuen skal være grøn
Hidtil har målet været at bringe de grønne investe-
ringer op på mindst fem procent af porteføljen ved  
udgangen af 2022, men nu har AkademikerPension 
øget ambitionerne.

Vi har i tråd med regeringens og EU's mål sat os et nyt 
ambitiøst mål for 2030, hvor de samlede grønne inve-
steringer skal udgøre 12 procent af AkademikerPensi-
ons portefølje. Med de fremskrivninger, vi har for por-
teføljen, vil det svare til 25 milliarder kroner. Som altid 
er vores overligger, at afkast og ansvarlighed skal gå 
hånd i hånd, og historisk har vores klimavenlige inve-
steringer gavnet frem for at skade afkastet. Vi passer 
på medlemmernes pensioner samtidig med, at vi ta-
ger et samfundsansvar. Vores indsats for den grønne 
omstilling har tre fokusområder, som vi dagligt arbej-
der med:

 Vi investerer aktivt i klimaet.
 Vi presser på for den globale klimaaftale.
 Vi frasælger aktier i olie, kul og tjæresand.

GRØN OMSTILLING I TAL

AkademikerPension satser stort på den grønne omstilling. Netop nu har 
vi for 7,5 milliarder kroner i grønne og klimavenlige investeringer, men  
målet er mindst 25 milliarder kroner i løbet af de næste 10 år.

UDVIKLINGEN I GRØNNE OG KLIMAVENLIGE INVESTERINGER I MILLIARDER

millioner kroner olieaktier 
har vi ekskluderet.

870
har vi reduceret CO²- 
aftrykket siden 2017.

20%
selskaber har vi været i dialog 
med om klimaspørgsmål i 2019.

200+
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Siden 1. september har din pensionskasse heddet AkademikerPension. 
Vi har spurgt direktør Jens Munch Holst hvorfor.

8 skarpe til direktøren

1. Hvorfor skifter vi navn?

MP Pension var en forkortelse for magistre og psykolo-
ger, men mange af vores 140.000 medlemmer er hver-
ken magistre eller psykologer. Vi har for eksempel en 
del cand. scienter, så navnet AkademikerPension mat-
cher vores medlemsgruppe bedre og er mere inklude-
rende. Vi ser også en fordel i at få et navn, der er nemt 
at forstå, da mange ikke vidste, hvad MP betød. Vores 
nye navn har også den fordel, at det på sigt kan rum-
me flere akademikere, der ønsker at få pension hos os.

2. Hvorfor lige betegnelsen akademiker?

Det er en betegnelse, som kan favne langt største-
delen af vores medlemmer. Vi lavede i 2019 en med-
lemsundersøgelse, som viste, at 75 procent af jer op-
fatter sig som akademikere. Pension og forsikringer 
handler også om risiko, og her har vi siden 1960 spe-
cialiseret os i at skræddersy produkter til akademike-
re, som ligner hinanden i forhold til levealder, sygdom 
og andre relevante parametre. Så vi er en skare af aka-
demikere, der giver hinanden økonomisk tryghed. 

6. Risikerer vi at glemme kernemedlemmerne?

Først og fremmest fortsætter vi med at prioritere og 
servicere vores nuværende medlemmer. Det er vo-
res vigtigste fokus. Det er jo medlemmerne, der ejer 
AkademikerPension, ligesom flertallet i bestyrelsen er 
medlemsvalgt. Det sikrer demokrati og indflydelse. 

På sigt bliver vi forhåbentlig flere og vil derfor få fle-
re muskler til at udvikle endnu bedre tilbud til vores 
medlemmer og fremme de agendaer, som er vigtige 
for akademikere. Jo flere vi er, jo stærkere står vi.

3. Er navneskiftet noget, medlemmerne ønsker?

Bestyrelsen stillede forslaget på generalforsamlingen, 
som blev afviklet i juni 2020, og hele 91 procent af de 
stemmeberettigede stemte for navneskiftet. Jeg er 
rigtig glad for den markante opbakning – det viser, at 
navneskiftet er rigtigt.  

4. Kommer medlemmerne til at mærke forskel?

For medlemmerne kommer navneskiftet ikke til at 
have nogen praktisk betydning – vi er den samme pen-
sionskasse med samme værditilbud, og Akademiker-
Pension har stadig fokus på, at højt afkast og ansvarlig-
hed skal gå hånd i hånd.

5. Kan alle blive medlem i AkademikerPension?

Vi oplever en stigende efterspørgsel fra virksomheder 
og selvstændige, der ønsker at blive medlemmer af 
vores pensionskasse. Vores nye navn skal derfor tyde-
liggøre hvem, der kan få pension hos os. 

I praksis tilbyder vi pension til præcis de samme aka-
demikere, som vi hele tiden har gjort. Det vil sige aka-
demikere, der kan blive optaget i Dansk Magisterfor-
ening, Gymnasieskolernes Lærerforening eller Dansk 
Psykologforening.  
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MP PENSION HEDDER NU AKADEMIKERPENSION 

En medlemsundersøgelse viser, at 75 procent af jer opfatter sig som akademikere. Derfor har vi skiftet navn.



7. Risikerer vi at miste vores position som front-
løber på ansvarlighed?

Vores ansvarlige position skaber vi gennem vores 
handlinger og samfundsansvarlige tilgang. Vores fo-
kus på ansvarlighed har reelt ikke noget med vores 
navn at gøre. Det vil altid være en afgørende brik i vo-
res DNA, uanset hvad vi hedder.

8. Hvor finder medlemmer deres personlige 
pensionsoplysninger fremover?

Fra 1. september finder du din egen side med pen-
sionsoplysninger ved at logge ind  på akademiker-
pension.dk. Du kan stadig kontakte pensionråd-
giverne på telefonnummer 39 150 150 eller ved at 
sende en mail på medlem@akademikerpension.dk
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Da pensionskassen blev oprettet i maj 1960, var det under navnet Magistrenes Pensionskasse. Psykolo-
gerne blev optaget fra 1964, men pensionskassen beholdt sit oprindelige navn helt indtil 2005, hvor det 
blev ændret til MP Pension – Pensionskassen for Magistre & Psykologer. 

Fra 2008 til 2016 indgik MP Pension i Unipension, der fungerede som en fælles administration for Arki-
tekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og MP Pension.

I 2019 blev det på generalforsamlingen besluttet at tage AkademikerPension som binavn. I 2020 vedtog 
et stort flertal, at vi skifter navn til AkademikerPension.

Pensionskassens navn fra 1960 til i dag

En medlemsundersøgelse viser, at 75 procent af jer opfatter sig som akademikere. Derfor har vi skiftet navn.
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Der var en underlig stemning i AkademikerPensions 
investeringsafdeling i slutningen af februar. Investe-
ringschef, Anders Schelde, var netop vendt hjem fra 
en ferie i Norditalien, hvor den ene by efter den an-
den blev lukket ned af myndighederne på grund af  
corona-virus.

”Antallet af smittede i Kina steg. Og corona-virus  
begyndte så småt at vise sig i Europa. Alligevel fort-
satte flere aktiemarkeder med at stige. Det gav ikke 
rigtig mening. Så vi holdt en del møder for at finde ud 
af, hvordan vi skulle forholde os til det hele”, fortæller  
Anders Schelde.

Møderne var en god ting, for det blev en brat opvåg-
ning for den finansielle verden, da corona-virus for al-
vor fik fodfæste i Europa. Det vender vi tilbage til om 
lidt.

Risiko for tilbageslag
Først skal vi lige et smut tilbage til efteråret 2019. Der 
gennemførte AkademikerPension sit årlige tjek af ver-
densmarkederne.

”Der kigger vi på, hvor markederne er på vej hen, pris-
sætningen, udviklingen i den globale økonomi og me-
get mere”, fortæller Anders Schelde.

Konklusionen i efteråret 2019 blev, at det økonomiske 
opsving var så ”modent”, som Anders Schelde formu-
lerer det, at det var på tide at mindske mængden af 
aktier.

”Derfor gik vi fra 44 procent til 40 procent i aktierisiko, 
fordi vi vurderede, at der var en forhøjet risiko for et 
tilbageslag, uden at vi dog på nogen måde havde for-
udset corona-krisen”, forklarer han.

Solgte aktier for milliarder
Og så er vi tilbage i begyndelsen af marts i år, hvor ak-
tiemarkederne pludselig begyndte at falde. 

”Det skånede os helt klart, fordi vi havde skåret i vores 
aktiebeholdning. Fire procentpoint lyder måske ikke 
af meget, men alt tæller i sådan en krise”, siger han.

Samtidig gik vi i gang med at frasælge endnu flere ak-
tier, og i løbet af de første par uger var der solgt aktier 
for 3,6 milliarder kroner.

”Da vi så, at der så småt var begyndt at komme styr på 
den akutte del af sundhedskrisen, begyndte vi at købe 
aktierne tilbage igen, hvilket viste sig at være den rigti-
ge beslutning, da kurserne igen begyndte at stige. På 
den måde mindskede vi det samlede tab med mere 
end 300 millioner kroner”, fortæller Anders Schelde.

Større optimist nu
I skrivende stund ligger årets afkast på 2,22 procent, 

Da aktierne blev smittet 
med corona
I første halvdel af 2020 skabte corona stor nervøsitet på de globale 
aktiemarkeder. Men AkademikerPension har heldigvis en meget solid 
økonomi og er godt rustet til at håndtere finansielle udsving. 

I 2019 havde vi et afkast tæt 
på 15 procent. Så ingen bør 
ligge søvnløs over udsigten til 
et muligt negativt afkast i år.

CORONA-PANDEMI

”
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og Anders Schelde forventer, at det ender et sted mel-
lem nul og minus fem procent ved årets udgang. 

Men han understreger, at det er et skøn med mere 
end almindelig usikkerhed.

”Jeg er mere optimistisk nu end under den mest  
intense del af corona-krisen, hvor vores afkast var 
nede i minus 13,3 procent”, fortæller han.

Og han minder om, at et enkelt dårligt år ikke er  
nogen katastrofe.

”I 2019 havde vi et afkast tæt på 15 procent. Så ingen 
bør ligge søvnløs over udsigten til et eventuelt nega-
tivt afkast i år. Når man investerer langsigtet, skal man 
tage risici. Derfor er det naturligt, at afkastet svinger 
fra år til år. Det afgørende er at lave gode og ansvarlige 
afkast over tid”, afslutter han.

Uanset, hvad verden bringer, er vi godt polstret til at 
håndtere fremtidige udfordringer, uden at vores fokus 
på afkast og ansvarlighed bliver kompromitteret.

Før corona-krisen havde AkademikerPension plads til at kunne tabe hele værdien af vores aktier og 
stadigvæk klare de lovpligtige kapitalkrav, og det kan vi fortsat. 

Vi kan gå igennem selv de allermest ekstreme scenarier og fortsat tage fornuftigt hånd om vores med-
lemmers opsparinger – og ikke mindst fortsætte med at udbetale pension til vores 20.000 pensionister.

AkademikerPension har pengetanken til at tackle corona
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Hos AkademikerPension ønsker vi fortsat at være 
blandt frontløberne på klimavenlige investeringer. 
Både fordi vi gerne vil tage et solidt ansvar i den grøn-
ne omstilling. Men også fordi grønne investeringer har 
et stort potentiale til at kunne betale sig i kroner og 
øre.

I 2019 gav vores klimapulje et afkast på 21 procent, 
mens vores øvrige investeringer gav et afkast tæt på 
15 procent.

”Også i 2020 ser de grønne investeringer ud til at klare 
sig godt indtil videre, selvom afkastene generelt er la-
vere i år”, siger investeringschef i AkademikerPension, 
Anders Schelde.

Stigende interesse blandt investorer
Investorer verden over er ved at få øjnene op for den 
grønne omstilling. Og de begynder at se muligheder-
ne i det grønne område, hvilket nu afspejles tydeligt i 
kursudviklingen.

Lige nu har vi investeret mere end syv milliarder kro-
ner i klimavenlige projekter. Frem mod 2030 er det 
planen, at det beløb vil stige til 25 milliarder kroner. Til 
den tid vil det svare til, at 12 procent af vores samlede 
portefølje er placeret i grønne investeringer. 

”25 milliarder kroner er mange penge at skulle inve-
stere i de kommende år, og beløbets størrelse skal 
ses i den kontekst, at den samlede danske omstilling 
anslås at koste omkring 30 milliarder kroner om året 
frem mod 2030”, siger Anders Schelde.

Arbejder på tre fronter
En ting er at investere 12 procent af den samlede por-
tefølje i grønne projekter. Noget andet er hele tiden 
at forsøge at få de resterende 88 procent til at pege i 

en mere klimavenlig retning samtidig med, at afkastet 
følger med.

”Vi arbejder på tre fronter. Dels investerer vi grønt, 
og dels har vi frasolgt aktier i olie kul og tjæresand. 
Men begge disse fronter er i virkeligheden små sam-
menlignet med den tredje front, som er den resteren-
de portefølje. Stort set alle selskaber har indbygget  
klimarisici, og at forstå og forvalte dem bliver utrolig 
vigtigt i de kommende år”, forklarer Anders Schelde. 

Vi investerer stort i den  
grønne omstilling
Investorer verden over har fået øjnene op for den grønne omstilling. 
Derfor fortsætter vi med at øge mængden af grønne og klimavenlige 
investeringer til gavn for både risikospredning og afkast. 

ANSVARLIGHED

 Læs mere i rapporten om ansvarlige investeringer  
 på akademikerpension.dk
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400 MILLIONER KRONER I VERDENSBANKEN
Denne investering er en del af Verdensbankens 
program for grønne investeringer, der finansierer 
projekter i medlemslande. Projekterne omfatter 
blandt andet vedvarende energi, energieffektivi-
sering, nye teknologier inden for affaldshåndte-
ring og landbrug samt bæredygtige skove.

940 MILLIONER KRONER I ØRSTED
Ørsted er en global leder inden for udvikling 
af vindenergi og har en stærk strategi om, at 
verden udelukkende skal køre på grøn energi. 
Vi tror på, at de er en langsigtet global vinder 
inden for offshore vind og bæredygtige energi-
løsninger.

13 MILLIONER KRONER I GREENMOBILITY
GreenMobility er med deres grønne bybiler en 
del af fremtidens grønne mobilitetsløsninger og 
er med til at skabe renere, mere støjfri og bære-
dygtige byer. Vi tror på, at selskabets skarpe og 
enkle koncept kan eksporteres til en række stør-
re byer i Europa.

Tre eksempler på grønne investeringer:
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Følg AkademikerPension på 
Facebook, LinkedIn og Twitter.

Få nyheder løbende

AkademikerPension har fået ny medlemschef. Hun 
hedder Vibeke Aagaard og skal stå i spidsen for de 
produkter og den service, vi tilbyder dig og vores 
140.000 andre medlemmer. 

”Jeg glæder mig til at være med til at forme Akademiker- 
Pension hen over de kommende år. Det bliver en både 
udfordrende og spændende rejse, hvor jeg kan få alle 
mine kompetencer i spil”, siger Vibeke Aagaard, der 
senest kommer fra en stilling som Associate Partner i 
Ernest & Young (EY). 

Tidligere har hun været ansat som konsulent i Finans-
tilsynet og i PKA, hvor hun både havde ansvaret for 
Medlemsservice og fungerede som ansvarshavende 
aktuar.

AkademikerPension inviterer alle medlemmer til dia-
logmøder i Gentofte den 28. oktober og i Aarhus den 
29. oktober 2020. Link til tilmelding og det præcise 
program finder du på akademikerpension.dk/dialog

For første gang nogensinde blev årets generalforsam-
ling afviklet elektronisk. Det skete den 11. juni, hvor 
næsten 2.400 medlemmer gav deres stemme til ken-
de. Det er 30 procent flere end sidste år. Der blev også 
indsendt 90 spørgsmål/kommentarer, hvilket er næ-
sten tre gange flere end normalt. 

Det fulde referat af generalforsamlingen kan du finde 
på akademikerpension.dk/gf2020

I løbet af sommeren har der været en del skriverier i 
medierne om, at nogle pensionsselskaber bruger pri-
vate detektiver til at overvåge og afsløre snyd med 
tilkendelse af tab af erhvervsevne eller livsforsikring. 
Men direktør Jens Munch Holst fastslår, at den slags 
metoder ikke bliver anvendt i AkademikerPension:

”Vi bruger ikke private detektiver. I sagens natur er vi 
imod enhver form for snyd eller svindel, men vi har 
andre metoder til at afsløre de i øvrigt meget sjældne 
tilfælde”. 

Vibeke Aagaard er ny medlemschef

Dialogmøder i efteråret

Den elektroniske generalforsamling 
var en succes

AkademikerPension bruger 
ikke detektiver
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Husk at du nu skal klikke 
dig ind på akademikerpension.dk 

for at komme til hjemmesiden. 

Pensionsrådgiverne er klar 
til at hjælpe dig på:

39 150 150
medlem@akademikerpension.dk

AkademikerPension er en blandt cirka 30 finansielle 
institutioner, som i løbet af sommeren har indledt en 
indsats for at få bremset rydning af regnskov i Brasili-
en – først i et åbent brev og siden i direkte dialog med 
repræsentanter fra Brasiliens regering. 

Rydning af regnskov har omfattende negative miljø-
mæssige og sociale konsekvenser. Reaktionen fra den 
brasilianske regering har hidtil været en positiv ople-
velse, og vi fortsætter dialogen. Fra Danmark er AP 
Pension, Nordea Asset Management og Akademiker-
Pension med.

AkademikerPension presser på for 
at redde regnskoven

PENSIONSVOLAPYK 
FORKLARET
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Pensionsverdenen er fyldt med 
svæ re ord og begreber, og vi sætter 
i hvert nummer af Apropos fokus 
på ét af de svære ord. 

Denne gang forklarer vi ordet
AFGIFTSBERIGTIGELSE

Afgiftsberigtigelse er at betale en 
afgift til SKAT. Hvis du har en ka-
pitalpension eller alderssum, skal 
den afgiftsberigtiges, når den bliver 
udbetalt. 

Det betyder, at du skal betale en 
afgift til SKAT. Det skal du, fordi 
du har haft skattefradrag i din ind-
komst ved indbetalingen. Afgiften 
er på 40 procent, som vi afregner til 
SKAT på dine vegne.
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MP Pension 

skifter navn

Kan du få AkademikerPension til at swinge? 
Skriv et vers til vores nye AkademikerPension-sang og vær 

med i konkurrencen om en elcykel.

Læs mere om konkurrencen og lyt til melodien på 
akademikerpension.dk/skrivensang

 Aaaaaaa kaaa 
dee mi keeerPen

si ooooon 

Skriv en sang om 
AkademikerPension 

Konkurrence

MP Pension
 skifter navn 


