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Kvinders opsparing halter efter mænds

Ny pensionist: Det føles lidt som en ferieperiode

CO2 i vores portefølje er reduceret hele 42 procent



2022 har været et helt særligt og svært år på de finansielle markeder på grund  

af krigen i Ukraine, høj inflation, stigende renter og faldende kurser. Det er også 

grunden til, at årsafkastet i AkademikerPension landede på minus 11,6 procent.  

Det er vi selvfølgelig alle kede af, og det kan virke voldsomt, men pension  

handler om langsigtede investeringer i 10, 20 og 30 år. 

Gennemsnitligt årligt afkast fra 2009-2002 på 7,6 procent

Når vi kigger på perioden efter finanskrisen og frem til i dag, har Akademiker

Pension opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 7,6 procent. Det betyder, at  

100 kroner er vokset til 270 kroner. Som du kan læse på næste side, er det svært  

at spå om, hvad der sker på de finansielle markeder i 2023, men jeg kan love,  

at vi gør alt, hvad vi kan for, at afkastet i 2023 kommer i plus. 

Omfattende frasalg af fossile investeringer er afsluttet

I dette nummer af Apropos kan du også læse om, at vi har nået vores CO2reduk

tionsmål før tid. Målet var en reduktion på 26,8 procent i 2025, men vi har allerede 

nu reduceret CO2 i vores portefølje med hele 42 procent. Det skyldes ikke mindst,  

at vores frasalg af fossile investeringer, som vi påbegyndte i 2018, nu er afsluttet.  

I AkademikerPension tror vi på, at selskaber med et fossilt fokus på sigt er risikable 

investeringer. Derfor har vi i flere år gennemført et omfattende frasalg af selskaber, 

der udvinder olie, kul, tjæresand og gas. Jeg er stolt over, at vi har været frontløber 

på denne dagsorden.

Du kan give din mening til kende den 25. marts

Det er snart tid til den årlige generalforsamling, hvor jeg håber at møde mange af 

jer enten online eller fysisk i Tivoli Congress Center i København. Det er en dag,  

der plejer at byde på gode debatter, og hvor vi i bestyrelsen kan få god indsigt i, 

hvad der rører sig blandt jer medlemmer. Så husk at melde jer til eller afgive en  

fuldmagt, så I kan gøre jeres indflydelse gældende.
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Kom og mød os til  
generalforsamlingen
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Langsigtet pensionsafkast er stadig solidt  
på trods af hårdt investeringsår.

Der er ikke mange pensionsopsparere, der kigger tilbage 

på 2022 med glæde. Og vores investeringsdirektør, Anders 

Schelde, kan sagtens forstå, hvis du som medlem sidder med 

en bekymret følelse.

”Det forgangne år har været en hård omgang for finans

markederne. Krigen i Ukraine, høj inflation, stigende renter, 

faldende kurser og negative afkast over hele linjen har  

været som en økonomisk storm, hvor det har været umuligt 

at finde ly”, siger han.

Selvom afkastet har været negativt, minder han om, at en 

god pensionsopsparing bliver bygget op over mange år.

”Jeg tror måske, at man kan have en tendens til at glemme,  

at vi siden finanskrisen har haft et gennemsnitligt afkast  

på 7,6 procent. Så et enkelt dårligt år er ingen katastrofe”.  

Udjævning giver stabile pensioner
Anders Schelde beroliger de medlemmer, som allerede er gået 

på pension, og som frygter, at afkastet betyder mange færre 

kroner i månedlig udbetaling.

”Pensionister på gennemsnitsrente får stadig en udbetaling  

af en fast kontorente, som bestyrelsen har fastsat. Og pen

sionister på markedsrente skal huske, at vi i Akademiker

Pension har en udjævningsmekanisme, der betyder, at 

bevægelserne i pensionerne udregnes 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”, siger han.

Svært at spå om 2023
Anders Scheldes bud på afkastet i 2023 bliver med livrem  

og seler, da usikkerhederne er enorme på grund af krigen  

i Ukraine og energikrisen. 

”Vores bedste gæt er, at det havner på niveau med de afkast, 

som vi og Rådet for Afkastforventninger forventer på den 

lange bane, hvilket er 4,75 procent. Det betyder, at det i  

det kommende år kan gå både værre og bedre end denne 

forventning, hvilket vi vil navigere efter med et fast blik  

på den lange bane”.

2022 endte med  
et afkast på  
minus 11,6 procent

2,8 %
Aktuelt afkast

pr. 10/2 2023
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Da Emma Holten som 20årig i 2011 

blev et offer for en digital krænkelse, 

blev hun chokeret over, at emner som 

samtykke og køn pludselig skulle fylde 

så meget i hendes liv. 

”Jeg troede, at jeg skulle bruge mine 

20’ere på at finde ud af, hvem jeg er  

og ikke gå op i kønsdebatten. Jeg tror,  

at mange i min generation havde en  

tro på, at feminisme ikke er en del af  

vores liv, og at det hører til en helt anden 

generation”, fortæller 31årige Emma 

Holten, da Apropos møder hende på en 

café i Københavns nordvestkvarter.

Som modsvar valgte hun at fokusere  

på den sexisme, der stadig var udbredt 

i samfundet. Hurtigt blev hun millen

niumgenerationens feministiske 

ansigt udadtil.

”Da jeg begyndte at snakke om femi

nisme, var der nærmest ingen fokus  

på emnet. Jeg tror, at mange havde  

en forestilling om, at feminister kun  

var ældre kvinder, og at der ikke  

fandtes yngre kvinder, som brændte  

for det”, siger den 31årige debattør,  

der er træt af det karike rede billede  

af feminister som usym patiske og  

ubehagelige kvinder. 

Debatten blev ensom og voldsom

Gennem 2010’erne var det ofte hende, 

som medierne henvendte sig til, hver 

gang nogen skulle udtale sig om femi

nisme. Til sidst blev det for meget, og 

hun valgte at holde en pause i 2018 for 

at fokusere på sit helbred og psyke.

”Jeg startede ud med at fortælle om det 

værste, der nogensinde var sket i mit liv. 

Der var meget færre feminister på  

det tidspunkt, så jeg var lidt en lynaf

leder. Alle dem, der hadede feminister, 

rettede deres blik mod mig, og det var 

virkelig overvældende. Især når jeg  

var så ung, som jeg var”, fortæller 

Emma Holten, der i dag helt har truk

ket sig fra Facebook for at fokusere på 

at møde mennesker i virkeligheden.

I dag er der mange flere feminister i  

medierne, og det har givet hende styrke 

til at vende tilbage i offentlige debatter. 

”Da jeg trak mig, spurgte jeg mig selv, 

hvorfor gør jeg det her? At være femi

nist i det offentlige rum, er ikke for 

børn. Men samtidig synes jeg jo, at det 

er et mega vigtigt emne at snakke om. 

Jeg tror, at min aktivisme har været  

en måde at bearbejde den krænkelse, 

jeg blev udsat for, men også de ting,  

jeg selv går og tænker over i mit eget 

liv. Det er dét, der fortsat driver mig. 

Min passion for ligestilling er drevet  

af nysgerrighed”.

Kvinders arbejde 
værdisættes lavere 

Siden Emma Holten blev udsat for en digital krænkelse i 2011, 

har hun gjort sine personlige erfaringer til en politisk kamp 

om kvinders værd. I dag turnerer hun med foredrag om 

kvinder og feministisk økonomi, for der er stadig brug for at 

italesætte uretfærdigheder. 

Det er stadig nemmere for kvinder  
at tage mere barsel, gå på deltid og 
lande i et lavere lønnet job. Og det  
betyder, at parforhold ofte ender med 
at være ulige i forhold til økonomi, og 
det er kvinderne, som betaler prisen.

Emma Holten

54
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Kvinder betaler den økonomiske pris

De sidste sekssyv år har feminismen 

fået et boost i Danmark. I starten  

var debatten individualistisk og  

handlede om personlige oplevelser  

som Emma Holtens.

”Jeg har lavet meget personlig, femi

nistisk aktivisme, og det er der heller 

ikke noget galt med. Men det kan ikke 

stå alene. Jeg begyndte at tænke over 

bagtæppet, altså hvad er det for et 

samfund, jeg og andre prøver at lave 

ligestilling i. I dag vil jeg gerne fokusere 

på, at vi lever i et samfund, som træk

ker i en særlig retning. En retning, hvor 

det er nemmere for kvinder at sakke 

økonomisk bagud”. 

”Det er stadig nemmere for kvinder at 

tage mere barsel, gå på deltid og lande 

i et lavere lønnet job. Og det betyder, 

at parforhold ofte ender med at være 

ulige i forhold til økonomi, og det er 

kvinderne, som betaler prisen. Når jeg 

ser statistikker om kvinders indtægt 

og pensionsopsparing, så bekymrer det 

mig”, siger hun, og fortsætter: 

”Hvis du som kvinde er i et økonomisk 

ulige forhold, har arbejdet på deltid 

eller været lang tid på barsel og ender 

i en skilsmisse, bliver du hårdt ramt 

på pengepungen – manden gør ikke. 

Derfor er det så vigtigt for kvinder at 

forholde sig aktivt til deres økonomiske 

situation. Det gælder både i hverdagen 

og ved store beslutninger i banken  

for eksempel”.

Devaluering af omsorgsarbejde

I dag turnerer Emma Holten med 

fore draget, Hvad er vi værd? Om 

feministisk økonomi. Her sætter hun 

spørgsmålstegn ved vores kulturhisto

rie og den økonomiske historie, hvor 

aktiviteter, som kvinder hovedsageligt 

har taget sig af, bliver nedprioriteret  

og devalueret. 

”Der er en direkte sammenhæng mel

lem kvinders økonomiske situation og 

vores devaluering af omsorg. For det 

er dem, der bruger mest tid på omsorg, 

enten fordi de arbejder med det, eller 

fordi de bruger mere tid i hjemmet”, 

siger hun. 

Emma Holten ønsker at give både 

kvinder og mænd almindelige værktøjer 

til at forstå den økonomiske virkelighed, 

de lever i. 

”Det, der er spændende ved feministisk 

økonomi, er, at den ser værdi de steder, 

hvor økonomiske modeller ikke ser vær

di. Jeg tror, at mange kvinder lever meget 

berigende liv, fordi de bruger mere tid 

på omsorgsarbejde. Men den pris, de 

betaler, er jo økonomisk. Det er også en 

ekstrem vigtig samtale for mænd, for 

der er stadig en tankegang om, at barsel 

har lav status eller ikke er kvalificerende 

eller udviklende for et menneske”.

Hun håber, at det at tage vare på hin

anden, kommer til at fylde mere i sam

fundet. Men det bliver svært, så længe 

omsorgsarbejde værdisættes lavt.

”Vi skal øge omsorg i vores kultur og  

politik og sige, at det faktisk er et legitimt 

politisk mål at prøve at øge mængden 

i samfundet. Vi skal italesætte omsorg 

som et fuldstændigt universelt behov – 

både for kvinder og mænd”. 

Om  

Emma Holten

31 år.

Bor i København.

Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling.

Dansk repræsentant i European Institute for  
Gender Equality Experts’ Forum som specialist  
i feministisk økonomi.

Er selvstændig og har siden 2021 holdt  
foredrag om feministisk økonomi.

PORTRÆT

Emma Holten om pensionssystemet:

Jeg synes, at pensionssystemet er indrettet  
efter, at folk bliver i samme stilling resten af  
livet. Som selvstændig tikker pengene ikke  
bare ind af sig selv hver måned, og der mener 
jeg, at pensionsselskaberne har en opgave  
foran sig i forhold til at favne en generation,  
som kommer til at have et fuldstændig ander
ledes arbejdsliv, end vores forældre havde.

Svar fra medlemschef, Vibeke Aagaard: 

Det er korrekt, at vores gamle produkter er  
baseret på, at medlemmer indbetaler løbende 
til pension gennem hele livet. Vi er opmærk
somme på, at vi skal tilpasse pension til den 
måde, vi arbejder på i dag. Det er også derfor, 
at vi i 2023 har et nyt produkt, Alfa, på vej. Det 
er langt mere fleksibelt i forhold til skift i livet, 
herunder at man ikke i alle perioder af livet har 
råd til at indbetale til pension.

1. Følg med i din pensionsordning
 Det er vigtigt at følge med løbende og tjekke din 

ordning, hver gang der sker ændringer i dit liv – 
når du bliver gift, får børn, stifter gæld, bliver  
skilt eller syg. 

2. Overvej at indbetale mere
 Hvis du skruer op for den månedlige indbetaling 

allerede i en tidlig alder, kan få hundrede kroner 
hver måned gøre en stor forskel for din pension.

3. Kompensér for barsel og deltid
 Sæt gerne penge af i familiens budget, så du 

også kan indbetale til pension, mens du er på 
barselsorlov og modtager barselsdagpenge. 

4. Del barslen
 I din barsel indbetaler din arbejdsplads stadig 

til din arbejdsmarkedspension, men mange for
længer barslen ud over den arbejdsgiverbetalte 
periode. Det kan koste på pensionskontoen.

5. Del pensionen ved skilsmisse
 Hvis du bliver skilt, beholder hver part som ud

gangspunkt sin egen pensionsopsparing, med 
mindre I har tegnet en ægtepagt. Det betyder, 
at mange fraskilte kvinder risikerer at have for få 
penge at leve for som pensionist. 

En måling fra 2021 viste, at kvinders pensionsopsparing ligger 10,9 procent under mænds. 
Det svarer til mere end 250.000 kroners forskel. Det skyldes især, at flere kvinder er på deltid, 
manglende ligeløn og barsel. Vi har samlet fem gode råd om pension til kvinder.

Kvinders pensions
opsparing halter  
efter mænds



I 2020 satte AkademikerPension et ambitiøst CO2reduk

tionsmål for aktier og virksomhedsobligationer (scope 1+2)  

på minus26,8 procent i 2025 sammenlignet med udlednin

gerne i 2019. Sidenhen blev direkte ejede ejendomme tilføjet 

til målsætningen.

Men allerede nu er målsætningen nået, da reduktionen på 

scope 1+2 i perioden 20192022 er på 42 procent, selv om vi 

også tæller udledningerne fra infrastruktur og private equity 

med, der er steget i samme periode. 

Reduktionen er langt overvejende sket via vores fossile 

frasalg og desværre i langt mindre grad, fordi de underliggen

de selskaber selv har nedbragt deres CO2udslip. Så selvom 

det kan ses som udtryk for, at vi har reduceret vores fossile 

afkast risici i porteføljen, er det desværre langt fra et tegn på, 

at verden er på rette kurs. Fremadrettet vil vores udledninger 

i højere grad flugte med hastigheden i den grønne omstilling, 

og den går desværre fortsat for langsomt.

”Det er dog stadig tilfredsstillende, at vi allerede nu har nået 

målsætningen og mere til. Det viser, at vi tager den grønne 

omstilling og Parisaftalens mål alvorligt, og jeg håber, at  

vi kan inspirere andre til at forfølge lige så ambitiøse mål”, 

siger vores investeringsdirektør, Anders Schelde.

Nye målsætninger på vej

Da målsætningen allerede er indfriet, har vi sat os for at lave 

en ny og endnu mere ambitiøs målsætning.

Det betyder, at vi tilføjer endnu flere typer af investeringer  

i puljen, som vi måler ud fra, og at vi i løbet af 2023 vil sætte 

et nyt ambitiøst mål for 2025 og/eller 2030.

Helt konkret kan vi lige nu lave CO2regnskab på lidt  

over halvdelen af vores investeringsportefølje (58 procent),  

og planen er er, at vi i senest 2025 kan aflægge et fuldt 

CO2regnskab. 

”Vi har en ambition om at være landets mest ansvarlige pen

sionskasse. Og med et overordnet mål om, at vores samlede  

portefølje skal være CO2neutral senest i 2050, kan vi ikke hvile 

på laurbærrene, hvilket vi med den nye målsætning så absolut 

heller ikke vil gøre”, lyder det fra investeringsdirektøren.

Scope 1, 2 og 3 forklaret 
Scope 1, 2 og 3 er en standardiseret  
kategorisering af CO2emissioner.

Vi har en ambition om at være  
landets mest ansvarlige pensions 
kasse. Og med et overordnet mål  

om, at vores samlede portefølje skal 
være CO2neutralt senest i 2050, kan 
vi ikke hvile på laurbærrene, hvilket 

vi med den nye målsætning så 
absolut heller ikke vil gøre.

Anders Schelde, 
investeringsdirektør

Scope 1
Direkte emissioner fra en virksomhed –  
for eksempel fra afbrænding af gas til  
opvarmning og benzin i biler. 

Scope 2
Indirekte emissioner fra ekstern produk
tion af energi til virksomheden. Det vil 
typisk være elektricitet eller fjernvarme. 

Scope 3
Andre indirekte emissioner, som skyldes 
virksomhedens aktiviteter, men kommer 
fra kilder, som den ikke selv ejer. Det kan 
være kilder i hele værdi kæden – emissio
ner fra leverandører, fra flyrejser eller fra 
kunder, som anvender produktet. 

CO2-mål 
nået før tid

ANSVARLIGHED
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Siden 2019 har vi reduceret udledningerne 
fra vores portefølje med 42 procent.



I oktober 2022 sagde Birgitte Thomassen 
farvel til jobbet som gymnasielærer og gik  
på pension. De første par måneder som  
pensionist har været anderledes at navigere 
i, og den nye tilværelse kræver tilvænning.

PENSION

1 0

67årige Birgitte Thomassen har siden 

hun gik på pension brugt en del tid på  

at finde ud af, hvordan hun skal leve  

sin nye tilværelse som pensionist.  

Hun fortryder ikke sin beslutning om  

at for lade arbejdsmarkedet, men det  

har alligevel været anderledes, end  

hun troede.

”Jeg var virkelig glad for mit job, men 

det er hårdt at være lærer, selvom man 

har gode kolleger og elever. Så jeg var 

klar til at stoppe. Jeg nyder friheden 

som pensionist, men jeg har haft 

overvejelser, om jeg behøver en ny 

struktur, eller om det er okay at tage 

en dag ad gangen uden nødvendigvis 

at planlægge den. Når man har været 

lærer i så mange år med faste rutiner, 

er det svært pludselig at have så meget 

frihed”, fortæller Birgitte. 

Et nyt livsafsnit

Hun har brugt efteråret på at holde  

sig sund og rask ved at fortsætte med 

både gymnastik og vandreture, og så 

er hun tilmed også blevet farmor for 

første gang. 

”Jeg vidste, at jeg gerne ville gå til nogle 

forskellige ting til at starte med. Men 

det har også været en mærkelig tid, for 

der er ikke nogen, som kommer og siger, 

at nu skal jeg dit og dat på samme måde 

som før. Lige nu føles det at være pen

sionist lidt som en ferieperiode”.

Det faglige behov skal dækkes

Birgitte er fast besluttet på, at hun i 

2023 skal have sit faglige behov dækket.

”Jeg savner noget mere fagligt i min 

hverdag, som jeg kan bygge videre på. 

Det, tror jeg, vil være rigtig godt for mig 

i forhold til at bibeholde min faglige 

viden og få det bedste ud af min nye  

tilværelse. Derfor har jeg også meldt 

mig til flere foredrag i løbet af foråret”.

Om  

Birgitte Thomassen

67 år.

Gik på pension 1. oktober 2022.

Tidligere gymnasielærer i Ishøj,  
hvor hun underviste i historie og 
psykologi.

Bor sammen med sin mand.

Selv om du har rundet pensionsalderen, behøver du ikke  
sige farvel til arbejdsmarkedet. At gå direkte fra fuldtidsjob til 
intet arbejde kan være en stor ændring. Det kan være svært  
at slippe både kollegerne, kunderne, eleverne og fagligheden.

Hvis du vælger at gå på delpension, bestemmer du selv,  
hvorvidt din pension skal udbetales helt eller delvist.

Læs mere om delpension på  
akademikerpension.dk/delpension

I AkademikerPension går mellem 150 og 200 på pension 
hver måned. De fleste går på pension som 65-årige.

Alder ved pensionering

Jeg savner noget  
mere fagligt i min 

hverdag, som jeg kan 
bygge videre på.

At være  
pensionist 
føles lidt  
som en  
ferieperiode

Delpension giver dig mulighed 
for en gradvis tilbagetrækning 
fra arbejdsmarkedet
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Du kan både deltage fysisk og online i årets 

generalforsamling lørdag den 25. marts.

Kom til  
general-
forsamling  
i København

Indflydelse gennem en fuldmagt

Kan du ikke deltage i selve generalforsamlingen, vil vi  
op fordre dig til at gøre din stemme gældende gennem  
en fuldmagt. Den afgiver du på akademikerpension.dk/gf

Tilmelding er nødvendig for at stemme 

Du skal tilmelde dig generalforsamlingen for at kunne  
deltage og stemme. Alle medlemmer får i løbet af marts  
en personlig invitation til generalforsamlingen i eBoks  
med et link til tilmelding. Du kan også tilmelde dig på  
vores hjemmeside. Her finder du et program for dagen  
og alle de relevante dokumenter. 

Praktiske detaljer til dig  
der møder op fysisk

Generalforsamlingen løber af stablen på adressen:

Tivoli Congress Center
Arni Magnussons Gade 2-4
1577 København
  
Møder du op fysisk, har du mulighed for at  
ytre dig fra talerstolen.

Der vil blive serveret en sandwich fra klokken 11:30.  
Husk, at AkademikerPension yder transporttilskud,  
hvis du kommer langvejs fra.

Praktiske detaljer til dig  
der deltager online

Vælger du at følge generalforsamlingen online, får du 
ved tilmelding et link til en elektronisk portal, der giver 
adgang til livestreaming. Her kan du følge debatten,  
stemme og sende skriftlige spørgsmål til os. 

Ligesom sidste år afholder vi årets generalforsamling  

som en kombineret fysisk og elektronisk event. Det hele 

begynder klokken 13 og slutter senest klokken 17:30. 

På generalforsamlingen kan du hilse på Akademiker

Pensions bestyrelse og møde forkvinde, Janne Gleerup,  

der vil aflægge beretning om 2022, samt pensionskassens 

direktør, Jens Munch Holst, der vil fremlægge årets  

finansielle resultater.

 

Du får indsigt i, hvad der er sket i pensionskassen det  

seneste år, og hvordan vi administrerer dine penge ansvar

ligt. Og så kan du som altid give din mening til kende ved 

diverse afstemninger.

Sidste år var bestyrelsesforkvinde, Janne Gleerups,  

første som frontperson, og hun glæder sig til at stå på  

talerstolen igen. 

”Generalforsamlingen er en festdag for medlemsdemo  

 kra tiet, og jeg håber, mange medlemmer vil deltage  

enten fysisk eller hjemmefra. Jeg ser frem til en  

spændende debat og til en god og lærerig dag”. 

Generalforsamlingen er en  
festdag for medlemsdemo kra tiet,  
og jeg håber, mange medlemmer  

vil deltage enten fysisk eller  
hjemmefra. Jeg ser frem til en  

spændende debat og til  
en god og lærerig dag.

Janne Gleerup, forkvinde

GENERALFORSAMLING
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Gennem en investeringsfond, vi er en del af sammen med Copenhagen  

Infrastructure Partners, skal vi i 2025 opføre en vindmøllepark ud for  

Taiwans vestkyst. Vindkapaciteten bliver hele 500600 MW, hvilket svarer  

til at kunne forsyne cirka 400.000 danske husstande om året. Vi investerer 

 cirka 670 millioner kroner i projektet.

AkademikerPension  
med i ny vindmøllepark

Fossilt frasalg  
er afsluttet

I februar 2022 offentliggjorde  

AkademikerPension, at vi ville frasælge 

vores fossile obligationer inden årets  

udgang. I alt var der tale om obligationer 

for to milliarder kroner. Status er, at vi 

kom i mål med frasalget inden årsskiftet, 

og at frasalget har bidraget til et markant 

fald i vores porteføljes CO2aftryk.

KORT 
GODT& 

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.  

Følg AkademikerPension  
på Facebook, LinkedIn,  
Instagram og Twitter.

FÅ NYHEDER  
FRA OS LØBENDE

Det her er på flere områder en investering lige efter vores ønske.  
For det første passer den til vores grønne profil. Og for det andet 
ligger den i Asien, som mange steder virkelig har brug for grønne 
alternativer, da brugen af kulkraftværker fortsat er alt for høj,  
hvis vi skal nå Parisaftalens mål. 

Jens Munch Holst, direktør i AkademikerPension

Nyt bestyrelses
medlem

Fra januar 2023 er Dansk Psykolog 

Forenings formand, Eva Secher 

Mathiasen, indtrådt i Akademiker

Pensions bestyrelse. Hun erstatter 

næstformand Dea Seidenfaden. Du 

kan se alle ti bestyrelsesmedlemmer 

på akademikerpension.dk/bestyrelse Som medlem i AkademikerPension kan du have forsikringer, der bliver  

udbetalt som et engangsbeløb ved din død. Har du ikke selv valgt, hvem  

pengene skal gå til, udbetaler vi dine penge til de personer, der i juridisk  

forstand er tættest på dig og er defineret som dine nærmeste. 

De personer er i nævnte rækkefølge:

1. Din ægtefælle/registrerede partner.

2. Din samlever, hvis I har børn sammen eller har levet sammen i mindst to år.

3. Dine børn, adoptivbørn, børnebørn osv. (livsarvinger)

4. De arvinger, som fremgår af dit testamente.

5. De arvinger, der har ret til pengene i henhold til arveloven.

Læs mere på akademikerpension.dk/arv

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

Pensionsvolapyk forklaret

Dine nærmesteKontorente i 2023 

Hvis du er på gennemsnitsrente, 

bliver din opsparing forrentet med 

en fast kontorente, som er fastsat af 

bestyrelsen. Kontorenten er i 2023 på 

4,5 procent. Din pensionsudbetaling 

bliver beregnet ud fra både din egen 

opsparing og din andel af de fælles 

reserver. Kontorenten justeres derfor 

også hen over årene for at sikre en 

stabil udvikling i pensionsydelsen.

4,5 %

Fire webinarer i 2023

I 2023 kan du deltage i fire webinarer, 

hvor vi vender aktuelle emner. De 

fire webinarer erstatter de tidligere 

fysiske dialogmøder. Emnerne bliver 

inden for afkast, ansvarlighed og 

pension. De præcise datoer med dags

orden følger på vores hjemmeside og  

i vores månedsmail.  



akademikerpension.dk

AkademikerPension inviterer  
til generalforsamling 
lørdag den 25. marts klokken 13.

Vælg, om du vil møde op i Tivoli Congress Center  
i København eller følge med hjemmefra. 
Husk, at du skal tilmelde dig for at stemme. 
Læs mere på akademikerpension.dk/gf

Bland dig 
og få 
indflydelse  


