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BESTYRELSESFORMAND EGON KRISTENSEN HAR ORDET

Slut med at
investere i Kina

andre investorer. Parametrene er præcis de samme for
alle lande, og de bliver kategoriseret enten grøn, gul
eller rød. Kina har blinket rødt i nogle år, og det er
især overtrædelser af menneskerettigheder, der er
problematiske. Når eksklusionen sker nu, skyldes det
blandt andet nye krænkelser i Hong Kong, at over en
million uigurer sidder i opdragelseslejre, og at Kina forfølger minoriteter. Herudover har vi nu fået afdækket, at
vi kan undvære den kinesiske stat i vores investeringsunivers, uden det vil medføre lavere afkast.
Vi har naturligvis også spurgt os selv, om vi stikker halen mellem benene og svigter den kinesiske befolkning. Når vi har en ambition om at være en ansvarlig
investor, så er spørgsmålet hver gang, om vi skal forsøge at påvirke, eller vi skal frasælge. Når det kommer
til stater, er det i praksis umuligt for en pensionskasse
at påvirke udviklingen. Vi får ikke et møde med Kina,
og der er ikke en generalforsamling, hvor vi kan stille
os op og ytre vores mening. Derfor mener vi, at det for
nuværende er bedst at ekskludere den kinesiske stat.
AkademikerPension kan fortsat investere i private virksomheder i Kina. Nogle vil påstå, at der reelt ikke findes private virksomheder i landet, og
det er der en vis sandhed i. Alligevel vil vi gerne stå
på mål for, at det er den bedst mulige grænse, vi
kan trække. For vi ønsker naturligvis at se en positiv
udvikling i Kina, og her spiller de private virksomheder
og deres samspil med staten og den øvrige verden en
kæmpe rolle.

I september besluttede vi, at det er slut med at investere i staten Kina. Det vil sige, at vi ikke længere ønsker at købe kinesiske statsobligationer eller investere
i selskaber, som den kinesiske stat kontrollerer. Vi har
nu i alt 36 lande, vi ikke investerer i. Når disse lande
bliver ekskluderet, sker det på baggrund af et systematisk stykke analysearbejde, som vores uafhængige samarbejdspartnere udarbejder både til os og

Corona har naturligvis udfordret vores afkast i 2020.
Lige efter coronaen eksploderede i foråret, havde vi
minus 13 procent. Men ved dette magasins deadline
havde vi et positivt afkast på lige over fem procent,
og det kan vi være tilfredse med. Afkastet kan som
altid gå op og ned, men vi forventer at lukke 2020
med et positivt afkast på omkring fire-fem procent.
Jeg krydser fingre på vegne af os alle sammen.

OM OS

2

AkademikerPension er en medlemsejet pensionskasse for mere
end 140.000 akademikere. AkademikerPension forvalter 130 milliarder kroner, og vores vision er at skabe et højt afkast på et ansvarligt grundlag. Derfor understøtter vores investeringspolitik blandt
andet den globale klimaaftales målsætning om maksimalt to graders global opvarmning.

Redaktion: Christina Dorff (redaktør), Jakob Lyders Tarpgaard,
Anders Wolter og Mogens Holbøll (ansvarshavende).

AkademikerPension, Smakkedalen 8, 2820 Gentofte, tlf: 3915 0102
www.akademikerpension.dk · post@akademikerpension.dk
CVR-nummer: 20766816.

Tryk: Grafisk Rådgivning ApS.

Layout: Robert Jensen/blacknetwork.dk.
Fotos: Büro Jantzen.

Oplag: 81.000.

AFKAST

Pænt afkast i et svært år
Afkastet var i april helt nede på minus 13 procent, men katastrofen blev
afværget. AkademikerPension har lige nu et afkast på over fem procent.
2020 har i den grad været præget af coronakrisen,
og følgerne af den har ramt de finansielle markeder
hårdt. Både aktier og obligationer har svinget voldsomt, men årets afkast ser ud til at lande i positivt terræn. Investeringschef i AkademikerPension, Anders
Schelde, er fortrøstningsfuld:
”Vi kan ånde lettet op, for vores afkast har rettet sig fra
et voldsomt dyk i foråret. Om alt går vel de sidste uger
frem mod nytår, får vi et afkast i niveauet plus fire-fem
procent”.
Selv om coronakrisen ikke er overstået endnu, er et
andet stort usikkerhedsmoment i 2020 ryddet af
vejen. Nemlig præsidentvalget i USA.
”Markederne bryder sig ikke om usikkerhed. Bare det,
at vi nu har et resultat af præsidentvalget betyder, at
finansverdenen bedre kan se, hvilket farvand vi fremadrettet sejler i. Og med Joe Biden får vi også en mere
stabil og forudsigelig regeringsførelse”, siger Anders
Schelde.

”2021 bliver helt sikkert et svært år for alle investorer. På det overordnede plan er der mange ting, som
skal balancere for at sikre en genopretning af vores
økonomier: Coronavaccinen, udfasning af støtten fra
den økonomiske politik, konkurser i erhvervslivet og
så videre. Oddsene er gode for, at det lykkes, men
markederne vil sikkert svinge meget i takt med, at
investorerne løbende ændrer vurdering af de odds",
forklarer Anders Schelde, og fortsætter:
"Der vil under overfladen formentlig være store
forskelle mellem vindere og tabere. Når investorer
føler sig trygge ved, at verden bliver mere normal, så
skal de til at se på, hvad for eksempel fly-, energi- og
bank-aktier skal koste igen. Lige nu er de banket helt i
bund, mens e-handel er banket helt i vejret. Der ligger
en større rotation og lurer”, siger Anders Schelde.

Farer lurer i horisonten
I horisonten lurer dog stadig farer, der kan få markederne til at ryste. Hvordan ser verden ud, når vi får
en vaccine. Hvad sker der, når de mange hjælpepakker begynder at ophøre? Og hvad sker der på sigt i
Nordkorea og Iran?
Svarene på disse spørgsmål kan i den grad påvirke
markederne – både positivt og negativt.
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”

2020 bliver sådan et år, hvor alle kan
huske, hvor de var, og hvad de lavede,
fordi det har været så omkalfatrende i
forhold til vores liv.
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Corona og Trump har
skabt New Normal
På trods af sit rolige jyske lune er antropolog Dennis Nørmark ikke bange
for at provokere og kritisere vores hverdagsstrukturer. Han mener, at coronakrisen har gjort os i stand til både at arbejde mindre og blive mere effektive.
Coronakrise, højspændt valg i USA og sexisme-debat
er bare nogle af de skelsættende ting, vi har været vidne til i 2020. Antropolog og forfatter Dennis Nørmark
sammenligner 2020 med år som 1963, hvor John F.
Kennedy blev myrdet, og 2001, hvor USA blev ramt af
terrorangreb.
”2020 bliver sådan et år, hvor alle kan huske, hvor de
var, og hvad de lavede, fordi det har været så omkalfatrende i forhold til vores liv. Selvom 2020 på mange
måder har været et rædselsår, så må vi ikke glemme
det, for det har givet os nogle indsigter. Vi bliver nødt
til at gentænke nogle ting og kommer til at være et
andet sted på den anden side af det. Corona og Trump
har skabt New Normal, og det er vigtigt, for vi kan ikke
altid skabe de forandringer selv. Vi har ofte brug for en
presballe udefra”.
Giv det meningsfyldte mere plads
Vi møder Dennis Nørmark hjemme i privaten i
Kgs. Lyngby. Omgivet af bøger fra gulv til loft og med
legetøj liggende i hjørnerne. Han er både familiefar til
fire og en kendt debattør, der godt kan lide at sætte ting på spidsen. Især bogen ”Pseudoarbejde” har
skabt røre i vandene. Nørmark mener, at mange organisationer lider under et overflødigt bureaukrati,
hvor medarbejdere bruger for meget tid på at lave
ting, der ikke giver mening og værdi.
”Grunden til, at vi får meningsløse aktiviteter på arbejdspladsen er, at vi tilpasser arbejdet en tidsramme.
Ofte sidder vi på arbejdet længere, end vi bør. Heldigvis smadrede coronakrisen den tidsramme. Nu var det
pludselig ikke længere et spørgsmål om, hvor længe
vi var på arbejde, men handlede mere om, hvad vi fik

lavet. Den fleksibilitet viste, at vi kan skrue op og ned
for vores aktiviteter, når der er noget at lave. Alt det, vi
normalt fylder vores tid med – møder, målinger, initiativer og projekter – det prioriterede vi fra, da vi havde
begrænset tid til rådighed. Og vi fandt ud af, at det,
vi sorterede fra, ikke var særlig vigtigt. Det håber jeg
virkelig, vi tager med videre”.
Vi har selv et ansvar
Hvis vi skal lære noget af 2020, så mener Dennis
Nørmark, at det handler om at lade det nødvendige
og nyttige være styrende fremover.
”De fleste har en mavefornemmelse, som vi en gang
imellem undertrykker, når vi godt ved, at vi laver noget, der i virkeligheden er latterligt eller meningsløst.
Det, vi skal gøre, er at give den fornemmelse en megafon. Det grænseløse arbejde er kommet for at blive. I
et videnssamfund er arbejde ikke noget, vi udfører fra
9-16. Du kan godt få en god idé klokken 20 om aftenen. Samtidig er der dage, hvor der ikke rigtig er noget
at lave, og så mener jeg, man skal gå hjem, når man er
færdig. Ellers sidder man og finpudser på noget, der
er overflødigt. Eller kaster sig over et projekt, som ingen har efterspurgt. Det skaber stress og ængstelse”.
Dennis Nørmark mener, at coronakrisen især har lært
os tre helt fundamentale ting:
”Hvis vi kigger på arbejdsmarkedet, så tror jeg, at det
fleksible arbejdsmarked er kommet for at blive. Dernæst kommer vi til at sætte spørgsmålstegn ved eksperter og blive bedre til at lure, om de også har en
dagsorden. Og sidst, men ikke mindst, så tror jeg, vi
bliver bedre til at stille de ubehagelige spørgsmål til

5

CORONAKRISEN

nytten i vores eget liv. Til at tage ansvar for vores eget
velbefindende”.
Ikke et mål at arbejde meget
Selv har Dennis Nørmark taget tyren ved hornene
for mange år siden, og han forsøger at leve op til sine
egne paroler om det meningsfyldte liv.
”Jeg arbejdede i konsulentbranchen i mange år, indtil
jeg begyndte at tvivle på, hvad det førte til. I den branche forventes man at arbejde 60-70 timer om ugen,
fordi man fakturerer tid. Jeg begyndte at miste troen
på, at det gav mening og fik lyst til at være min egen
chef. Det har jeg ikke fortrudt et sekund. Men det er
også hårdt. Der er perioder, hvor der er meget travlt,
og perioder, hvor der er mindre at lave. Og jeg prøver
virkelig at modstå min indre trang til at undskylde det,
når jeg ikke har så meget at lave. For mig er det ikke et
mål i sig selv at arbejde meget”.
Han kunne godt tænke sig, at vi gav mere plads til eftertænksomhed og fordybelse.
”Nogle gange får jeg lyst til at gå ud i haven og rive
blade sammen, og det kan der virkelig komme noget
godt ud af. Det er paradoksalt, at vi betaler folk for deres viden, men hvis de sidder og kigger ud ad vinduet,

så synes vi ikke, de laver noget. Vi synes ikke, det er
arbejde at læse en bog – det er da megaunderligt. Hvis
man aldrig læser en bog eller en artikel, så bliver man
jo aldrig klogere”.
Tager ikke længere ting for givet
Dennis Nørmarks pointe om, at livet handler om andet
end arbejde, kommer også til udtryk, når han skal forholde sig til pension og opsparing.
”Hvis jeg kunne gå på pension nu, så gjorde jeg
det. Jeg kan godt lide tanken om at spare op til
frihed for mig selv. Min passion er at læse bøger og
se verden. Lige nu er det en del af mit arbejde, og det
ved jeg ikke, om det bliver ved med at være. Jeg tror,
coronakrisen har gjort, at vi bliver nødt til at tænke
mere over vores pension. Vi er alle sammen blevet klar
over, at vi ikke kan tage ting for givet. Der kan komme
disruptive kræfter ind, og vi kan alle sammen miste
vores job. Selv er jeg også blevet nødt til at gentænke min forretningsmodel, fordi jeg ikke kan holde så
mange foredrag, som jeg plejer. Generelt er vi blevet
mere usikre på fremtiden i løbet af det her år, og hvis
krisen varer 3-4 år mere, hvad så? Når vi bliver rystet
på vores levebrød, bliver vi også nødt til at tænke over,
hvad vi skal leve af på et senere tidspunkt i vores liv.
Det er nok meget sundt”.

Dennis Nørmark
42 år. Uddannet cand. mag i antropologi fra
Aarhus Universitet. Arbejder som selvstændig
konsulent og foredragsholder.
Har skrevet flere bøger, blandt andet
"Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at
lave ingenting”.
Siden 2012 har han været formand for Egå
Ungdoms-Højskole. I 2015 blev Dennis Nørmark
udpeget af Liberal Alliance til Danmarks Radios
bestyrelse, hvor han siden 2019 har været næstformand.
Privat er han gift og har fire børn.
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Personlige rådgivningsmøder er lige nu
afløst af virtuelle. Events bliver afholdt
som webinarer.
På grund af coronakrisen foregår pensionsrådgivningen i resten af
2020 virtuelt. Vi kommer stadig ud på virksomhedsbesøg, hvor vi
naturligvis følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og bruger diverse værnemidler. De personlige møder, vi plejer at have under virksomhedsbesøg, bliver lige nu afholdt som virtuelle møder.

39
150
150

Virtuel pensionsrådgivning

Pensionsrådgiverne sidder som altid klar til at besvare henvendelser på telefon eller mail. Vi gør alt for, at du kan få den hjælp og
service, du plejer.

3 pensionsråd i en coronatid
Mens pensionsrådgivningen foregår virtuelt, har vi samlet svar på de tre hyppigst stillede spørgsmål
til vores rådgivere.
Hvordan tilpasser jeg mine forsikringsdækninger?
Din pensionsordning handler ikke kun om opsparing til livet som pensionist. Det er også din sikring nu
og her, hvis uheldet skulle være ude. Som medlem i AkademikerPension har du som udgangspunkt en
række dækninger, der skal sikre dig og dine nærmeste pårørende, hvis du mister arbejdsevnen eller dør
før pensionsalderen. Det drejer sig for eksempel om ægtefællepension, børnepension og invalidepension, og dem kan du justere, så de passer til dit liv og dine familieforhold. Vi anbefaler, at du taler med en
rådgiver, før du justerer dine forsikringsdækninger.
Jeg har pensionsordninger i flere selskaber. Bør jeg samle dem?
Det kan ofte være en god idé at samle alle sine pensionsopsparinger et sted. Hvis du samler dem i
AkademikerPension sparer du omkostninger og får samtidig et aktivt grønt investeringsfokus i dit eget
pensionsfællesskab. Sagen er den, at når du får et nyt job, så følger dine tidligere pensionsordninger
ikke automatisk med. Derfor kan du have pension stående i flere selskaber, og det kan gøre det svært at
overskue, hvor mange penge du egentlig har til rådighed som pensionist. Du kan samle dine pensioner
på akademikerpension.dk/samlet.
Hvordan ved jeg, om jeg har indbetalt nok til pension?
Pensionister i AkademikerPension lever typisk af deres pensionsopsparing i mere end 20 år, så det kan
være svært at vurdere, hvor mange penge du får brug for. For at gøre det lettere at forholde sig til har
vi udviklet et opsparingstal, der viser dig, hvor meget du kan forvente at få udbetalt i pension hver måned sammenlignet med den løn, du får i dag. Vi anbefaler, at du sparer op, så du får en udbetaling,
der svarer til et sted mellem 65-80 procent af din nuværende løn. Se, hvor meget du har sparet op, på
akademikerpension.dk/opsparingstjek.

7

ANSVARLIGHED

Farvel til Kina
AkademikerPension vil ikke længere vende det blinde øje til Kinas
utallige og vedvarende overtrædelser af menneskerettigheder.
Derfor ekskluderer vi Kina fra vores investeringsunivers.
Som det første pensionsselskab herhjemme har
AkademikerPension valgt at ekskludere Kina fra
investeringsuniverset. Det betyder, at vi nu skal frasælge statsobligationer og aktier for tæt ved 400
millioner kroner og investere pengene andre steder.

venlig kurs efter deres udmelding om, at det store
land skal være CO2 neutralt i 2060, og at det er i tråd
med den klimavenlige og samfundsansvarlige politik,
som AkademikerPension er fortaler for. Til det svarer
Jens Munch Holst:

”Vi har længe haft Kina under observation. Det er
velkendt, at landet systematisk overtræder menneskerettighederne, og vi kan ikke længere vende
det blinde øje til”, siger Jens Munch Holst, direktør i
AkademikerPension.

”Det er positivt, at Kina viser nye takter i kampen mod
den globale opvarmning, men landet halter desværre
for voldsomt efter, når det handler om generelle menneskerettigheder. Et land kan sagtens gøre en masse
godt for klimaet og infrastrukturen, mens det behandler borgerne helt ekstremt dårligt. Og vi investerer
altså ikke i en diktator, bare fordi vedkommende laver
klimavenlige tiltag. Desuden kan vi heller ikke være
sikre på, at vores investeringer går til veje i stedet for
til fængsler for politiske fanger”.

AkademikerPension har blandt andet skelet til
Kinas aktuelle sikkerhedslov for Hong Kong, at over
en million uigurere sidder i opdragelseslejre samt at
Kina flittigt anvender dødsstraf og forfølger minoriteter og politiske modstandere.
”Vores motto er, at afkast og ansvarlighed skal gå
hånd i hånd. Vi skal sikre, at vores medlemmer får
gode pensioner at leve af, når de får brug for det. Men
vi påtager os også et samfundsansvar, og det er i den
kontekst, vores frasalg af Kina skal ses”, siger Jens
Munch Holst.
Kinas klimafokus
Nogen vil så påpege, at Kina er på en ny grøn og klima-

Eksklusionen af Kina omfatter statsobligationer og
aktier, som er mindst 50 procent kontrolleret af den
kinesiske stat. Selvstændige, private selskaber i Kina
kan AkademikerPension stadig investere i, og vi ejer
aktuelt for over en milliard kroner i sådanne selskaber.
”Der kan sagtens være selskaber i Kina, der er orien
teret mod den grønne omstilling eller moderne
tech-aktier, som er interessante for os”, fortæller
Jens Munch Holst.

Fører vi udenrigspolitik?
"Beslutningen om at ekskludere Kina er en naturlig følge af vores politik for ansvarlige investeringer, der bygger på internationale principper og
konventioner fra de danske myndigheder. Det har
ikke noget at gøre med udenrigspolitik, men skyldes, at vores politik forpligter os til ikke at investere i stater, som systematisk, groft og vedvarende
bryder menneskerettighederne", siger direktør
Jens Munch Holst.
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36 lande er i skammekrogen
Hvis et land overtræder vores politik for ansvarlige investeringer, kan
vi vælge at ekskludere det. Lige nu er de 36 lande markeret med rødt på
verdenskortet ekskluderet fra vores investeringsunivers.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Afghanistan
Bahrain
Benin
Burundi
Cameroun
Den centralafrikanske republik
Chad
Comorerne
Congo
DR Congo
Cuba
Eritrea

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Haiti
Iran
Kina
Laos
Libyen
Mozambique
Myanmar
Nordkorea
Papua New Guinea
Rwanda
Saudi-Arabien
Somalia

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Sydsudan
Sudan
Syrien
Swaziland
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yemen
Ækvatorialguinea
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Sådan foregår det, når
vi ekskluderer lande
Hvorfor ekskluderer AkademikerPension overhovedet lande, og hvor
går grænsen for, om et land havner på den rigtige eller forkerte side?
Investeringschef Anders Schelde giver svarene.
Vil AkademikerPension investere i et land, der systematisk undergraver demokratiet og indespærrer over
en million mennesker i genopdragelseslejre? Det korte
svar er nej. Derfor er Kina blevet land nummer 36 på vores liste over ekskluderede lande. Men hvordan foregår
sådan en proces egentlig?

hvad det vil betyde for afkastet at smide det pågældende land ud. Et lands skæbne bliver afgjort i november
måned på et møde i ESG-komitéen. Her bliver beslutningen officielt truffet ved en gennemgang af alle lande. Det er altså ikke bestyrelsen, der tager den endelige
beslutning.

”Helt overordnet kigger vi på, hvor godt eller skidt landene gør det i forhold til især menneskerettigheder
herunder politisk frihed, pressefrihed, kvinders rettigheder med mere. Og når vi foretager den svære vurdering, så læner vi os op ad en række vejledninger
og principper fra både FN og den danske stat”, fortæller AkademikerPensions investeringschef, Anders
Schelde.

”Bestyrelsen har udstukket vores overordnede ansvarlighedspolitik, mens beslutningen om den enkelte eksklusion bliver taget af ESG-komitéen og ultimativt af
direktør i AkademikerPension, Jens Munch Holst, som
er formand for komitéen”, siger Anders Schelde.

Komité tager beslutningen
Inden et land ender med at blive ekskluderet, er der
foregået et større analysearbejde og en grundig drøftelse af landet i vores ESG-komité, som har ansvaret for
vores ansvarlige investeringer.
”Vi modtager uafhængige analyser af alle verdens lande, som er delt op i underkategorier i forhold til, hvordan de håndhæver en lang række rettigheder over for
borgerne. Hver underkategori har en score. Og der har
vi defineret en minimumsscore, som et land skal have”,
forklarer Anders Schelde.
Hvis et land ligger på vippen, kigger ESG-komitéen på
landets score de seneste år for at se, om landet bevæger sig i den rigtige eller forkerte retning. Og vi inddrager eventuelt helt ny information, som måske ikke har
fundet vej ind i rapporterne endnu. Samtidig kigger vi
også på, om vi kan undvære landet i vores portefølje, og
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Et land er ikke ekskluderet for evigt
Når et land bliver ekskluderet, får det ikke direkte
besked. I stedet sker det via et frasalg af værdipapirer.
”Det indebærer, at vi ikke investerer i landets statsobligationer eller i virksomheder, hvor staten kontrollerer
mere end 50 procent. Så vi kan sagtens ekskludere et
land, men stadig investere i en privatejet virksomhed i
det pågældende land. Havde Ørsted for eksempel været kinesisk, kunne vi ikke investere i det, fordi staten
ejer aktiemajoriteten”, fortæller Anders Schelde.
Samtidig understreger investeringschefen, at et land
sagtens kan blive inkluderet igen.
”Hvis menneskerettighedssituationen forbedrer sig i et
ekskluderet land, investerer vi gerne i landet igen. Det
ville jo være bedst, hvis ingen lande stod på den liste”.
Der vil altid være nye lande og dilemmaer
Eksklusion af lande er dog ikke uden store dilemmaer.
For hvor går grænsen?

ESG – hvad er det?
ESG står for Environmental, Social and Governance, som på dansk kan oversættes til miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Det henviser til de tre centrale
faktorer i måling af bæredygtighed og samfundsmæssig påvirkning af en investering i en virksomhed eller et land. I AkademikerPension har vi et ESG-team, der har
det daglige ansvar for ansvarlige investeringer, mens ESG-komitéen tager de større
beslutninger.

”Hver gang, vi ekskluderer et land, står der et, som er næsten lige så slemt, ved siden af. Skal vi så også ekskludere
det land? For lige ved siden af det, står der et tredje land,
som er næsten lige så slemt. Det er udfordringen, når vi
har med eksklusion at gøre, og det får mange investorer
til at holde igen med at gøre det”, siger Anders Schelde
og fortsætter:
”Hvis vi skal sige det lidt firkantet, så prøver vi at ekskludere de værste af de værste, når det gælder overtrædelse af menneskerettigheder i håb om, at det kan give
bare lidt pres for forandring. Især hvis andre investorer
går samme vej. Jeg gætter på, at vi er det pensionsselskab i verden, der har ekskluderet flest lande”.

”

Bestyrelsen har udstukket vores
overordnede ansvarlighedspolitik,
mens beslutningen om den enkelte
eksklusion bliver taget af ESGkomitéen.

Dermed ikke sagt, at det er slut med at ekskludere lande. Lande som Rusland, Hviderusland, Tyrkiet og flere af de arabiske lande har eksempelvis de seneste år
markeret sig negativt, når det kommer til at overholde
basale rettigheder for befolkningen.
”De lande er mulige kandidater. Det er ikke sikkert, at
de bliver ekskluderet, men de ligger lige på vippen i forhold til vores indikatorer”.
Samtidig fortæller Anders Schelde, at AkademikerPension også er begrænset af at skulle have en spredt
og effektiv portefølje, når det kommer til risiko og
afkast for at kunne sikre vores medlemmer gode og
stabile pensioner.
Det betyder, at vi ikke bare kan ekskludere samtlige
lande, der efter en dansk standard ikke opfylder menneskerettigheder.
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PENSIONSTIPS

Sådan kan du få dine
feriepenge til at yngle
Hvis du som et par millioner andre lønmodtagere har valgt at få dine
indefrosne feriepenge udbetalt, kan du overveje at sætte dem ind på
din pensionskonto.
Et flertal i Folketinget ønsker, at vi skal bruge feriepengene på forbrug for at sætte gang i økonomien i
forbindelse med coronavirus. Men hvis du ikke står og
mangler et nyt køkken, nyt tøj eller andet, er der et par
andre muligheder.

frosne feriepenge kommer over grænsen for topskat,
for det betyder, at du igen kommer under grænsen
for topskat. Og når du engang som pensionist får
udbetalt pengene, vil du sandsynligvis ikke ramme
topskattegrænsen.

Du kan selvfølgelig lade pengene stå i banken. Så kan
du få fat på dem, hvis du pludselig skal bruge dem. Til
gengæld vil renten typisk være nul procent og måske
endda negativ. Du kan også investere dem selv, men
her står du alene med risikoen. En tredje mulighed er
at indbetale dem på din pensionsopsparing.

Ved at indbetale pengene til en ratepension, får du
dem også investeret i stedet for at have dem stående til en meget lav eller måske endda negativ rente.
Vi investerer kollektivt, og med en meget bred portefølje er risikoen spredt ud over mange forskellige slags
værdipapirer.

Undgå at betale topskat
Hvis du har en ratepension, kan du i år indsætte 57.200
kroner ekstra. Det er vigtigt at bemærke, at du kan
trække din ekstra indbetaling til en ratepension fra
i skat. Det er især attraktivt, hvis du med dine inde-

Hvis du vælger at sætte ekstra penge ind på pensionskontoen, skal din ekstra indbetaling stå på AkademikerPensions konto senest den 30. december 2020.
Læs mere på akademikerpension.dk/indbetal.

Vidste du?
Det er også muligt at indbetale ekstra til andre opsparingsprodukter – for eksempel en
aldersopsparing. Det er især attraktivt de sidste fem år før folkepensionsalderen, hvor
du kan indbetale 50.200 kroner om året (2020-priser). Her er der dog ikke noget skattefradrag. Ved at logge ind på akademikerpension.dk kan du tilgå vores selvbetjeningsløsning, hvor du kan indbetale ekstra, få overblik over din pensionsopsparing og
meget andet.
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PENSIONSVOLAPYK
FORKLARET

Begunstigelse
Pensionsverdenen er fyldt med fagudtryk og begreber, og vi sætter i
hvert nummer af Apropos fokus på
ét af de svære ord. Denne gang forklarer vi begunstigelse.

INDSKUD PÅ PENSION

Begunstigelse handler om at sikre,
at pengene fra din pension går til de
rigtige, når du dør.

FORBRUG

I BANKEN

Kr.
Overordnet set har du tre muligheder for at udnytte dine
udbetalte feriepenge: Du kan bruge dem til forbrug, sætte
dem i banken eller lave et indskud på din pensionsopsparing.

AkademikerPension har fra 2009 til
2019 leveret et gennemsnitligt afkast
på 9 procent om året. Det er blandt de
bedste på pensionsmarkedet.

Præcis, hvem der arver din pensions
opsparing, afhænger af arvelov, begun
stigelseserklæringer og reglerne i din
individuelle pensionsordning. Der kan
være mange detaljer og svære begreber at sætte sig ind i, men egentlig er
det ret enkelt at gøre noget ved. Det
handler først og fremmest om at tage
stilling. Og så er det vigtigt at vide, at
det altid er dine nærmeste pårørende,
der som udgangspunkt er indsat som
begunstiget. Dine nærmeste pårørende er:
Din ægtefælle/registreret partner.
Din samlever.
Dine børn, adoptivbørn, børnebørn
og andre livsarvinger.
De arvinger, som fremgår af dit
testamente.
De arvinger, der har ret til pengene
i henhold til arveloven.
Hvis du ønsker, at pengene skal gå til
andre end dine nærmeste pårørende,
er det meget vigtigt, at du udfylder en
begunstigelseserklæring.
Få styr på, hvem der skal arve dig på:
akademikerpension.dk/arv.

13

Har du tjek på din pension?
Log på din personlige side på
akademikerpension.dk og få
et overblik eller tag en snak
med en pensionsrådgiver på

39 150 150
ÅBNINGSTIDER:
mandag-onsdag 9-16
torsdag 9-18
fredag 9-15
Generalforsamling 2021: Sæt kryds
i kalenderen den 20. marts
Årets generalforsamling i 2021 bliver afholdt lørdag
den 20. marts klokken 13, så sæt allerede nu kryds
i kalenderen. Fristen for at indsende medlemsforslag
er den 6. februar 2021.
Find skabelonen og læs mere om generalforsamlingen på akademikerpension.dk/gf2021.

Arne og en værdig tilbagetrækning?

Akademikerpension – nu med egen
sang skrevet af medlemmerne
I anledning af, at vi 1. september skiftede navn fra
MP Pension til AkademikerPension, udskrev vi en sangkonkurrence blandt vores medlemmer. 46 medlemmer tog imod det tilbud og indsendte forslag til vers.
Derefter var det op til dommerne Annika Aakjær og
Mathias Hammer at udvælge og skrue de endelige
vers og omkvæd sammen til komponist Nicholas
Findsens melodi. Det bedste bud kom fra Louise
F. Andersen, der blev den heldige vinder af en
elcykel. Den færdige sang er ved at blive indspillet
og bliver inden årets udgang tilgængelig på
akademikerpension.dk/fællessang.

14

Regeringens udspil til en værdig tilbagetrækning
for alle, der har arbejdet i mindst 42 år, når de fylder
61, kommer næppe til at ramme medlemmer af
AkademikerPension. Der er ikke ret mange af jer, der
har arbejdet, siden I var 19 år, og I er i gennemsnit
32 år den dag, I bliver medlem i pensionskassen.

Få nyheder løbende

Følg AkademikerPension på
Facebook, LinkedIn og Twitter.

Udvalgt som en af de bedste i verden
Som et af kun 36 selskaber i hele verden er vi blevet
udvalgt til at være blandt de allerbedste, når det kommer til at hæve niveauet for klimavenlige investeringer.
Helt konkret er vi blevet kåret til at være PRI Leaders
af verdens største sammenslutning af ansvarlige
investorer, PRI, som blandt andet er støttet af FN.

Dunder til Samsung

Foto: Lisbeth Holten

AkademikerPension med i
gigantisk klimainvestering
Med en investering på cirka 670 millioner kroner er vi
blevet en del af verdens største fond for klimavenlige
investeringer, Copenhagen Infrastructure Partners.
Fonden vil investere op mod 100 milliarder kroner i
havvindmøller, landvindmøller, solcelleanlæg, transmission, affald-til-energi og biomasse-aktiver rundt i
verden. Fonden forventer, at investeringerne årligt vil
reducere udledningen af drivhusgasser med 10-11 millioner ton. Samtidig vil investeringerne efter al sandsynlighed skabe lokale arbejdspladser og kunne levere bæredygtig energi til fem-seks millioner husstande globalt.

Samsung er mest kendt for sine elektroniske forbrugerprodukter, men er et kæmpe konglomerat, som
blandt andet også opfører kraftværker. I forsommeren kom det frem, at Samsung overvejer at medvirke
til opførelsen af et nyt stort kulkraftværk i Vietnam.
Asien er meget afhængig af kul og er samtidig det sted
i verden, som står til størst vækst i energiforbruget i de
kommende årtier. Det er derfor helt afgørende, at der
ikke bliver opført nye kulkraftværker i Asien. Derfor gik
AkademikerPension straks på barrikaderne sammen
med en række andre investorer, og det resulterede
i omtale i både Financial Times, Bloomberg og lokal
koreansk erhvervspresse, hvor direktør Jens Munch
Holst blandt andet blev citeret for, at projektet vil
tilsmudse Samsungs brand. I oktober kom det frem,
at Samsung vil stoppe sine kulprojekter, når projektet
i Vietnam samt et andet projekt i Sydkorea er færdigt.
En halv – men vigtig – sejr for klimaet.

Ansvarlige tryksager fra
AkademikerPension
Alle AkademikerPensions tryksager er FSC og svanemærkede. FSC-mærket sikrer, at det papir, vi bruger,
kommer fra en skov, hvor der ikke bliver fældet mere
træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er
FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentlig løn. Tryksager mærket med
svanemærket opfylder en række skrappe miljøkrav og
bidrager til et renere miljø, et sundere arbejdsmiljø og
en bæredygtig udvikling.
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MP Pension
har skiftet navn

Gør en forskel

Indbetal til en ratepension
inden nytår
Du kan få et fradrag på op til 57.200 kroner i skat,
og vi investerer en del af dine penge i den grønne omstilling.
Din indbetaling skal stå på AkademikerPensions konto
senest onsdag den 30. december 2020.

akademikerpension.dk

