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Poul Nesgaard: 
Jeg nyder rollen som 
sur gammel pensionist 

Snart på pension?
Start planlægningen i god tid

Farvel til olie, kul og tjæresand
MP Pension ekskluderer over  
1.000 fossile selskaber

Danskerne bliver ældre
Pensionskronerne skal strække længere



Højt afkast på et ansvarligt grundlag

Formanden  
har ordet

I MP tror vi på den grønne omstilling. Både når 
det handler om klodens fremtid, og når det 
handler om at sikre den bedste investering. I  
løbet af foråret tog vi en historisk beslutning om 
at frasælge alle fossilaktier og ekskludere over 
1.000 selskaber fra investeringsuniverset. Frasal-
get frigør over en milliard kroner, som skal inve-
steres andre steder. Du kan læse mere om bag-
grunden for beslutningen på side 8.

De seneste par år har vi afholdt flere dialogmø-
der med medlemmer, og vi inviterer i efteråret 
til møder i både Aarhus og Gentofte, hvor vi vil 
diskutere den fossile beslutning. Jeg håber at 
se mange af jer, da det er en fantastisk måde at  
mødes på, som giver værdifuld indsigt i, hvad 
der rører sig blandt jer. Og I har mulighed for at 
stille spørgsmål til os i bestyrelsen. Læs mere om 
dialogmøderne på side 10.

I dette nummer har vi fokus på, hvad der sker, når 
man går på pension, og hvilke muligheder der 
findes i MP. Pensionering handler ikke kun om 
at forlade noget, men i høj grad også om at på-
begynde noget nyt. Derfor er det vigtigt på for-
hånd at gøre sig overvejelser om, hvilket liv man 
ønsker som pensionist. På side 4 kan du læse om 
Poul Nesgaard, der efter en fyring tog hul på et 
indholdsrigt liv som pensionist. Du kan også få  
tips og tricks til, hvad du skal være opmærksom 
på, når du nærmer dig pensionsalderen. 

Danskere født i år kan se frem til at gå på pen-
sion, når de er i midten af halvfjerdserne, og vi 
får til den tid verdens højeste pensionsalder. 
Men hvad betyder længere levetid egentlig for  
pensionsopsparingen? Det kan du læse mere 
om på side 12.

Hvis du har holdninger, idéer eller andet, som du 
gerne vil dele med mig, kan du skrive til mig på 
formand@mppension.dk

Egon Kristensen
Bestyrelsesformand

I løbet af foråret tog vi en historisk 
beslutning om at frasælge alle fossil- 
aktier og ekskludere over 1.000 selskaber 
fra investeringsuniverset.
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Det kan virke uoverskueligt at få styr på sin pension, men følger du 
de her råd gennem livet, er du kommet langt. 

10 gode pensionsråd

Prioriter pension 
i forbindelse med 
jobskifte.

Indbetal minimum 
15% af din løn til 
pension.

Vi anbefaler, at du 
som pensionist har  
75% af din løn.

Betal kun til de 
forsikringer, du 
har brug for.

Kontakt MP hver 
gang, der sker 
ændringer i dit liv.

Tjek din pension 
mindst én gang 
om året.

Saml pensionerne 
og betal kun om-
kostninger ét sted.

Planlæg dit liv 
som pensionist 
i god tid.

Vær sikker på, at 
dine arvinger er 
de rigtige.

Start pensions- 
opsparingen så  
tidligt som muligt.
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Som pensionist dyrker Poul Nesgaard stadig rollen som samfunds-
revser med skarpe holdninger. For ham ligger dynamikken i kaos og 
konfrontation, ikke i det systematiske og velordnede. 

”I min alder kan man tillade sig at sige alt. Jeg  
nyder rollen som den sure gamle pensionist. 
Ligesom ungdommen har rollen som dem, der 
skal finde på nyt, så skal vi gamle være nogle 
sure gnavpotter, der siger tingene, som de er. Vi 
har intet at miste. Jeg har tænkt mig at bruge 
min alderdom til at kæfte op om noget, jeg me-
ner at have forstået”, siger Poul Nesgaard med 
et smil.

Og holdninger er der nok af. Især om gamle hæ-
derkronede institutioner som DR og filmskolen, 
som han mener bevæger sig i en gal retning hen 
mod algoritmer og systemtænkning. 

”I gamle dage i B&U-afdelingen skulle vi ikke 
leve op til bestemte fortælleformer. Der var tillid 
til os og tro på, at vi kunne forvalte friheden. Da 
jeg blev rektor på filmskolen, stod der syv linjer 
om skolens formål. I dag er alting stramt define-
ret, og det er ikke min kop te. Når jeg ser tilbage 
på mit liv, har jeg i den grad været på det rigtige 
sted på det rigtige tidspunkt og oplevet en helt 
ubegribelig grad af frihed”.

Det gode pensionistliv 
Livet er stadig på Poul Nesgaards præmis-
ser. Som pensionist med udvalgte konsulent- 
opgaver og bestyrelsesposter kan han lave det, 
han har lyst til og brænder for. Økonomisk er 

Poul Nesgaard har i næsten 50 år dyrket rollen 
som den frække dreng i klassen og været for-
bundet med provokation og nytænkning. Først 
med grænseoverskridende ungdomsfjernsyn 
på DR i tæt samarbejde med legender som Nul-
le og Thomas Winding. Siden som markant rek-
tor på Den Danske Filmskole. 

Vi møder Poul Nesgaard i hans hus i Lyngby, og 
han ligner sig selv. Men det drengede ansigt er 
blevet ældre og blikket mere alvorligt, selvom 
det skælmske smil og underfundige udtryk sta-
dig er der.

Nu er drengen blevet en moden pensionist, der 
har tid til at bygge udestue med panoramaud-
sigt over Lyngby sø, og han nyder det i fulde 
drag.

”Det er fantastisk at blive pensionist som 63-årig, 
være fri som fuglen og stadig have energi. Min 
frihed ligger i, at jeg ikke behøver bekymre mig 
længere, og at jeg tager de opgaver, der kom-
mer, hvor jeg kan bidrage med kreativitet og 
godt humør”.

Siger tingene ligeud
Poul Nesgaard udstråler ro og overskud og deler 
beredvilligt ud af sine mange anekdoter fra et 
langt arbejdsliv.

I min alder kan 
man tillade sig 
at sige alt

Tekst: Christina Dorff

44



Fo
to

s:
 E

m
il 

H
or

n
st

ru
p

 J
ak

ob
se

n
 

han sikret, blandt andet på grund af en lukrativ 
lønforhandling for mere end 30 år siden, selv om 
den gamle B&U-boss Mogens Vemmer bad Poul 
Nesgaard om at holde igen på lønkravene. 

”Da jeg var omkring 30, var jeg til lønforhand-
linger med nogle chefer i DR. Det interessere-
de mig ikke rigtig, og jeg sagde til ledelsen, at 
jeg ikke behøvede så meget. Men de mente, jeg 

skulle have et eller andet og tilbød mig pension 
med tilbagevirkende kraft, fra jeg var 21 år. Det er 
jo de penge, man sparer op i starten, der virkelig 
tæller, så jeg har en vidunderlig pension i dag, 
selvom jeg egentlig ikke har haft fokus på det”. 

Iscenesættelse og selvkontrol
Poul Nesgaard kalder sig selv for bevidst iscene-
sætter med stor selvkontrol.  

Det er fantastisk at blive 
pensionist som 63-årig, 
være fri som fuglen og 
stadig have energi.
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”Jeg har altid tænkt, at jeg ikke har noget særligt 
talent, så jeg måtte levere noget andet. Jeg har 
pakket mig ind i en form for bevidst karakter og 
har altid forstået, at jeg kan sætte scenen. Jeg 
kan indtage et rum og på den måde styre slagets 
gang. Jeg ved, jeg skal sætte mine replikker ind 
på det rigtige tidspunkt. Hvis jeg som chef skul-
le give en skideballe, så har jeg altid givet den 
fuldstændig neddæmpet. Hvis du er chefen, har 
du al magten i forvejen, og du er den eneste, der 
ikke behøver råbe. Det er min ledelsesfilosofi, og 
den har virket for mig”.  

Poul Nesgaard mener, at selviscenesættelsen 
hænger sammen med, at han ikke har nogen 
formel uddannelse.

”Jeg har kompenseret ved altid at have mindst 
tre idéer, når andre havde en. På den måde har 
jeg lavet små forsikringer for mig selv. Hvis du 

har en formel uddannelse, har du ikke samme 
frihed og er på en måde en dårligere udgave af 
dig selv, fordi du er blevet forført ind i en meget 
smal gyde. Det, der flytter noget, er, at man er 
lidenskabeligt optaget af det, man laver, og er i 
stand til at handle her og nu”. 

Giv børn stemmeret
Med moderne kunst på væggen, en bogreol 
fyldt med bøger og en stor pensionskonto er 
han indbegrebet af de privilegerede 68’ere. Poul 
Nesgaard mener selv, han har levet over evne – 
ligesom mange andre i hans generation. 

”Min generation må virkelig få tæv af de kom-
mende. Når mennesker om 100 år ser tilbage på 
den generation, jeg repræsenterer, så gætter jeg 
på, at de tænker på os med gru. Vi er blevet for-
gyldt i hoved og røv, har levet på huskøb og øko-
nomisk optur, og det er jo rent held. Det betyder 
så, at de mange ældre, vi har nu, udgør et politisk 
problem, fordi vi kun kan se meget kortsigtet. 
Derfor mener jeg også, at Pia Gjellerups idé om 
at give børn stemmeret under forældrenes myn-
dighed er helt genial. På den måde får de nye 
generationer større indflydelse på den fremtid, 
vi andre ikke er en del af”.

Ligesom ungdommen har rollen som 
dem, der skal finde på nyt, så skal vi 
gamle være nogle sure gnavpotter, der 
siger tingene, som de er.

Poul Nesgaard

66 år.

Ansat i Børne- og Ungdomsafdelingen på Danmarks Radio 
fra 1969-1992, hvor han blev kendt for sine nyskabende pro-
grammer som Ungdomsredaktionen, Baggårdsredaktionen 
og I sandhedens tjeneste.  

Rektor på Den Danske Filmskole fra 1992-2014. 

I dag pensionist, men tager diverse konsulentopgaver og  
kan opleves i radioprogrammet 4. division på P1 hver fredag.  
Er også i gang med at skrive sine erindringer, som bliver 
en slags roadbook, hvor han besøger vidner fra sit liv. 

Medlem i MP Pension.
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Snart pensionist? 
 
Inden du forlader jobbet for sidste gang, er der meget, 
du skal tage stilling til. Vi giver dig et overblik.

   
Start tidligt med at tænke over, hvor længe du vil arbejde, og hvordan din 
økonomi skal hænge sammen.

Læg en plan sammen med din familie, så I får en holistisk løsning for hele 
husstanden. 

Overvej, om det er nødvendigt at indbetale ekstra til pension i god tid. 
Tidlige små indbetalinger kan blive til en del henover årene.

1
2
3

pensionist, så du får den bedst mulige løsning”, 
siger Kenneth Petersen.

Vælger du at stoppe fra den ene dag til den  
anden før folkepensionsalderen, så skal du kun-
ne klare dig uden folkepension og ATP i årene  
inden. Og så kræver det måske, at du sparer 
mere op tidligt i livet eller bruger af eventuel 
friværdi i din ejerbolig. En tommelfingerregel  
siger, at du skal have udbetalt 75% af din nuvæ-
rende løn, når du går på pension. 

Invitation til seniormøder
Når du nærmer dig pensionsalderen, inviterer 
vi dig til orienteringsmøde om din pension. På 
mødet fortæller vi, hvordan du kan sammen-
sætte dine pensionsudbetalinger, og du har  
mulighed for at stille spørgsmål til en rådgiver.

”Som pensionist går man typisk fra en til fle-
re indtægter, der bliver udbetalt på forskellige 
tidspunkter og perioder. Derfor er det ekstra 
vigtigt at skabe overblik. Jo mere, man kan plan-
lægge og have styr på sin økonomi i god tid, jo 
mere ro får man til at nyde pensionslivet”, slutter  
Kenneth Petersen. 

Du er altid velkommen til at ringe til vores 
rådgivere på 39 150 150.

Det er en god idé at starte planlægningen af dit 
liv som pensionist i god tid og overveje, om du 
ønsker at stoppe fra den ene dag til den anden 
eller trappe ned løbende. 

En løbende nedtrapning i arbejdstid kan være 
en god løsning for rigtig mange. Det giver både 
din arbejdsgiver og dine kollegaer mulighed for 
at udnytte den viden og erfaring, du har samlet 
sammen over mange år. Og du får tid til at væn-
ne dig til et andet liv.

”Medlemmer i MP har gode muligheder for del-
pension og kan godt begynde at bruge af pensi-
onen før folkepensionsalderen. Det kan være et 
godt supplement, hvis man fx arbejder deltid”, 
siger Kenneth Petersen,  markeds- og kunde-
chef i MP Pension.

Holistisk blik på familiens økonomi
Det er individuelt, hvordan økonomien skrues 
bedst sammen i den tredje alder. Det hænger fx 
sammen med boligform, ægtefælles indkomst 
og ønsker til forbrug. 

”Vi anbefaler, at medlemmer tæt på pensions-
alderen kontakter os og får rådgivning. Vi kan 
skabe et helhedsbillede af familiens økonomi 
og hjælpe med at optimere udbetalingerne som 

Tre gode råd før du går på pension
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I foråret besluttede MP Pension at sælge alle aktier i olie,  
kul og tjæresand, og mange har rost pensionskassen for  
at have truffet en af de modigste beslutninger i branchen.  
Men hvorfor egentlig gå den vej? Vi har spurgt bestyrelses
formand Egon Kristensen.

”Frasalget af aktier i olie, kul og tjæresand tjener 
to vigtige formål: At vores investeringer hviler på 
et ansvarligt grundlag, og at vi sikrer det højst 
mulige afkast til MP Pensions medlemmer”,  
siger bestyrelsesformand i MP Pension, Egon 
Kristensen.

Målet er at være med til støtte op om Paris- 
aftalens erklæring om, at temperaturen på  
kloden maksimalt må stige 2 grader. Det kræver 
mindre udslip af CO2 – og mindre brug af fossile 
energikilder.

”Regeringer og virksomheder i hele verden 
har et medansvar for at bevare kloden til vores 
børn og børnebørn. Så enkelt er det”, siger Egon  
Kristensen.

Højere afkast på den lange bane
Nogle medlemmer har ytret bekymring for, om 

beslutningen om at frasælge fossilaktierne 
vil påvirke afkastet og dermed deres pension  
negativt. Men det afviser Egon Kristensen.

”Det er investeringsafdelingens analyse, at det 
langsigtede afkast vil få gavn af frasalget.  
Fossile aktier vil med tiden miste værdi, når den 
grønne omstilling for alvor slår igennem. Og ved 
at bruge provenuet fra salget af fossilaktierne 
til at investere i industrier, der understøtter den 
grønne omstilling, kan det blive endog rigtig  
positivt for afkastet”.

I tråd med regeringens energiaftale
Efter bestyrelsen i MP Pension traf den markan-
te beslutning om salg af fossilaktierne, har den 
danske regering indgået en energiaftale, der 
bevæger sig i nøjagtig den samme retning. Her 
er ambitionen at gøre Danmark fuldstændig fri 
af fossile brændsler inden år 2030. 

I regeringens aftale, der er indgået med samtli-
ge partier i Folketinget, bliver det også betonet, 
at den grønne omstilling både er nødvendig for 
klimaet og miljøet, men også positiv for økono-
mien. Både for den enkelte borger og for sam-
fundsøkonomien.

Farvel til olie, 
kul og tjære-
sand

Tekst: Christian Gundtoft

Regeringer og virksomheder i hele 
verden har et medansvar for at bevare 
kloden til vores børn og børnebørn.
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”Det giver på alle mulige måder god mening at 
sælge vores fossilaktier og udvide vores eksklu-
sionsliste. De selskaber, der så omlægger deres 
forretning til den grønne omstilling, kan blive 
inkluderet i vores investeringsunivers igen. Vi vil 
nøje overvåge udviklingen”, siger Egon Kristen-
sen.

Kul og tjæresand-aktier er allerede solgt
Fossilaktierne udgør mindre end 1% af MP  
Pensions samlede investeringer på 115 milliar-
der kroner. Aktierne i kul og tjæresand er alle-
rede solgt fra. Olieaktierne skal afhændes inden  
udgangen af 2020.

”Vores mål er hele tiden at finde investeringer, 
der giver det bedst mulige afkast til vores med-
lemmer. Samtidig har vi stor fokus på ansvarlige 
investeringer og mener, at fraslaget af fossilakti-
erne fuldt og helt lever op til vores målsætning 
om, at højt afkast og ansvarlighed kan og skal gå 
hånd i hånd”, slutter Egon Kristensen.  

9



MP Pension inviterer alle medlemmer til dialogmøde den 
30. og 31. oktober. Her er der mulighed for at debattere, 
om ansvarlige investeringer koster afkast.

Giver frasalg af olie 
lavere pension?  
Kom til dialogmøde 
og deltag i debatten

Baggrunden for dialogmødet er, at MP Pensions 
bestyrelse i marts 2018 besluttede, at pensions-
kassen skal frasælge aktier i olie, kul og tjære-
sand. Beslutningen er en logisk konsekvens 
af, at MP Pension ønsker at understøtte Paris- 
aftalen om max 2 graders global opvarmning, 
men frasalget er også en god idé rent afkast-
mæssigt. Det vil investeringschef Anders Schelde 
uddybe på mødet. 

MP Pension har netop lavet en ny politik for 
ansvarlige investeringer, som vi arbejder efter i 
dagligdagen. Chefen for ansvarlige investeringer 
Troels Børrild uddyber på mødet arbejdet med 
ansvarlighed og fortæller, hvad vi gør i praksis.

Så der er lagt op til en spændende debat, og vi 
håber på stort fremmøde.

MP Pension har arbejdet systematisk med an-
svarlige investeringer siden 2009, og i de senere 
år er den faglige indsats styrket. 

Mange af vores medlemmer er glade for at have 
en ansvarlig pensionskasse, men nogle er be-
kymret for, om ansvarligheden resulterer i et 
lavere afkast. Den bekymring tager bestyrelsen 
alvorligt og inviterer derfor alle medlemmer til 
dialogmøder i oktober, hvor afkast og ansvarlig-
hed bliver debatteret.

”Vores beslutning om at frasælge fossile aktier 
er ikke taget ud af den blå luft. Vi har undersøgt 
det nøje og vurderet de afkastmæssige konse-
kvenser. Det uddyber vi på dialogmødet, og så 
tager vi debatten med vores medlemmer”, siger 
bestyrelsesformand Egon Kristensen.

Tekst: Mogens Holbøll

10



16.30: Velkomst 
   ved bestyrelsesformand Egon Kristensen

16.50: Farvel til olie, kul og tjæresand  
   ved investeringschef Anders Schelde 

17.30: Pause med sandwich

17.50: Ansvarlighed i hverdagen 
   ved chef for ansvarlige investeringer Troels Børrild

18.30: Tak for i dag

Onsdag den 31. oktober kl. 16.30-18.30

MP Pension 
Smakkedalen 8 
2820 Gentofte

Gentofte

Send en e-mail til tilmelding@mppension.dk  
Skriv i e-mailen, om du ønsker at deltage i Aarhus eller i Gentofte.

Tilmelding

Tirsdag den 30. oktober kl. 16.30-18.30 

Aarhus Katedralskole
Skolegyde 1-3
8000 Aarhus

Aarhus

Dialogmødernes program
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Kan du arbejde,  
til du bliver 70?

Delpension kan være en løsning
De seneste tal viser, at MP-medlemmer i gen-
nemsnit er 65 år og 4 måneder, når de går 
på pension. Det er 2 år mere end i 2008, og vi 
forventer, pensionsalderen vil stige de næste  
mange år.

Det er helt individuelt, om man kan og ønsker 
at arbejde fuld tid, til man når folkepensions-
alderen. Men for dem, der ikke ønsker det, har 
MP-medlemmer gode muligheder for at tage 
hul på pensionen tidligere og gå på delpension. 
Det er en fleksibel løsning, hvis man ønsker en 
gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 

”Selv om man har rundet pensionsalderen, så 
behøver man ikke sige helt farvel til arbejdsmar-
kedet. At gå direkte fra fuldtidsjob til intet arbej-
de kan være en stor ændring, og det kan være 
svært at slippe både kollegerne og de faglige 
udfordringer. Derfor ser vi lige nu, at flere og flere 
vælger at arbejde deltid og gå på delpension for 
at lette overgangen til pensionistlivet”, fortæller 
Kenneth Petersen.

Hvis man vælger løsningen med tidlig tilbage-
trækning, skal man være indstillet på, at pensi-
onskronerne skal strække flere år . Din opsparing 
skal så at sige smøres tyndere ud på brødet re-
sten af livet. Derfor kan det være en god idé at 
betale ekstra ind på pensionskontoen i god tid. 

I dag er danskernes folkepensionsalder 65 år, og 
frem mod 2040 stiger den til 70 år. Hvis det be-
kymrer dig, så begynd planlægning af din pen-
sion og økonomi i den tredje alder allerede nu. 

”Vi anbefaler, at du tidligt i livet overvejer, om du 
ønsker at arbejde fuld tid frem til folkepensions-
alderen. Du kan godt begynde at bruge af din 
pension før folkepensionsalderen, men så kræ-
ver det måske, at du sparer mere op eller betaler 
mere af på din bolig”, siger markeds- og kunde-
chef i MP Pension, Kenneth Petersen.

Du skal leve af pension i 20 år
Danske mænd bliver i gennemsnit 79 år, mens 
kvinder lever, til de er 82 år. 

MP-medlemmer lever endnu længere og bliver i 
gennemsnit 88 år. Det betyder, at de opsparede 
pensionskroner skal strække sig over ca. 20 år. 

Den gode nyhed er altså, at vi lever længere og 
bliver friskere og friskere, men hvis vi vil opret-
holde samme levestandard som en pensionist 
har i dag, så skal vi spare mere op. Det kan vi 
gøre ved at indbetale mere eller blive længere 
på arbejdsmarkedet. 

”Der er ikke nogen, der har en trylleformular, 
som uden videre kan løse udfordringen med, at 
pengene skal strække længere. MP administre-
rer de penge, du sparer op, plus afkastet af vores 
investeringer. De penge skal så fordeles over de 
år, du lever som pensionist".

Danskerne lever længere, og det har betydning for, hvornår 
du kan gå på folkepension. Hvis du ikke ønsker at arbejde 
på fuld tid, til du er over 70 år,  er det en god idé at få styr på 
din pension i god tid.

Tekst: Christina Dorff
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Se din forventede levealder og hvad tidlig pension koster på mppension.dk

At gå direkte fra fuldtidsjob til 
intet arbejde kan være en stor 
ændring, og det kan være svært 
at slippe både kollegerne og 
de faglige udfordringer.

Tjek din folkepensionsalder

Fra 2035 skal folkepensionsalderen vedtages af Folketinget.

Du er født efter  Pensionsalder  Pensionsår
1.1  1954 65,5  2019

1.7 1954  66  2020

1.1  1955  66,5  2021

1.7 1955  67  2022

1.1  1963  68  2030

1.1 1967  69  2035
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Nye pensionsregler

Regeringen og Dansk Folkeparti har nu vedtaget anden del af 
pensionsreformen og indfører et nyt skattefradrag for indbeta-
linger til pension. 

Indbetalinger til ratepension eller livsvarig pension inklusiv ATP 
på op til 70.000 kr. om året kan give et ekstra skattefradrag.  
Fradragets størrelse afhænger af alderen.

Gevinsten er størst de sidste 15 år til folkepensionsalderen, hvor 
skattefradraget af pensionsindbetalingerne stiger fra 20% i 2018 

til 32% i 2020. For medlemmer med 15 år eller mere til folkepen-
sionsalderen stiger fradraget fra 8% i 2018 til 12% i 2020. 

Alle, der indbetaler til pension, får automatisk det nye ekstra 
skattefradrag som en skattelettelse. 

Hvis du mangler lidt polstring på din pensionsopsparing, kan 
det kan være en god idé at indbetale det ekstra beløb til pen- 
sion. Det skal du dog selv sørge for ved at kontakte MP Pension.

MP på folkemødet
For første gang var MP Pension med i 
en række debatter på Folkemødet på 
Bornholm. Her blev der både debat-
teret om ansvarlige investeringer og 
det lange arbejdsliv. Folkemødet var 
en succes, og MP Pension tager afsted 
igen til næste år. 

Servicetjek på vej
Har du været medlem i MP Pension i noget tid uden egent-
lig at få kigget på din pension? 

Nu har du mulighed for at få tilpasset din pension, så den 
passer til dit liv. I løbet af efteråret vil vi sende et servicetjek 
ud til ca. 25.000 medlemmer, så hold øje med din e-Boks.

vig
tig

t&
kort

Kvinder lever længst, men sparer alligevel mindst op til pension. I MP Pension er forskel-
len på mænd og kvinders pensionsopsparing helt op til 300.000 kr. Det vil vi gerne gøre 
noget ved, og derfor inviterer vi i efteråret til temamøder om kvinder og pension. 

Arrangementerne afholdes den 3. oktober i Gentofte og den 11. oktober i Aarhus fra  
kl. 17.00 til 19.30.

Læs mere og tilmeld dig via vores hjemmeside.

Infomøde om pension for kvinder
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Når danskernes pensionskroner skal 
yngle, investeres der i dag fem gange 
så mange penge i grøn energi i forhold 
til sort energi. Branchen understøtter 
dermed i stigende grad samfundets 
grønne omstilling, viser en ny under-
søgelse fra Forsikring & Pension. 

Pensionskassens medlemsmagasin 
har fået nyt navn. Fremover hedder 
det MP Magasinet og lander i din post-
kasse tre gange om året.

Har du input til magasinet, så skriv til 
mpmagasinet@mppension.dk

Ny privatlivs 
politik

Vi har opdateret vores privatlivspolitik, 
så den lever op til de nye krav i EU’s 
persondataforordning General Data 
Protection Regulation (GDPR). 

Læs mere på vores hjemmeside.

Rapport om ansvarlige investeringer

Bred enighed på årets  
generalforsamling
Bestyrelsen i MP Pension fik til den årlige generalforsam-
ling medlemmernes fulde opbakning, da de stemte for alle  
bestyrelsens indstillinger. 

Du kan læse det fulde referat på mppension.dk/gf2018

Højt afkast og ansvarlighed kan og skal gå hånd i hånd i MP Pension. 

Læs mere i vores nye rapport om ansvarlige investeringer, 
som du kan hente på mppension.dk/ansvarlig

Grønnere 
pensionsbranche 

Nyt navn: 
MP Magasinet

Følg MP Pension på 
Facebook, LinkedIn og  
Twitter.

39 150 150

Saml din pension i MP
Har du pension flere steder? Så kan det være en fordel for dig 
at samle dine pensioner i MP Pension. Her vil du få glæde af vo-
res høje afkast samtidig med, at du slipper for unødvendige ad-
ministrationsomkostninger. Ring til vores rådgivere for at høre 
nærmere.
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Sund hele livet
Køb en attraktiv 
sundhedsordning 
til medlemspris

Læs mere og tilmeld dig på 
mppension.dk/sund


