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Astrid Haug: 
Teknologi kan støtte  
pensionsrådgivningen 

9% i afkast i 2017
MP i toppen af branchen for 9. år i træk

Generalforsamling i smilets by
Varm op med museumsbesøg på Aros

Sund på jobbet og i fritiden
Nyt sundhedstilbud til alle medlemmer



Kom til generalforsamling

Formanden  
har ordet
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Først vil jeg takke for den rekordhøje stemme-
procent til bestyrelsesvalget i slutningen af 2017. 
Hele 15,6% af vores medlemmer valgte at stem-
me, og det er næsten en fordobling i forhold til 
sidste valg. Det vidner om, at medlemsdemo-
kratiet i pensionskassen lever. Jeg vil bruge de 
næste to år i formandsstolen på at videreføre 
visionen om, at højt afkast og ansvarlige investe-
ringer kan og skal gå hånd i hånd – og vi er alle-
rede godt i gang.

I 2017 landede vi et afkast på 9%. Det er ganske 
imponerende, at vi for 9. år i træk ligger i toppen 
af branchen og beviser, at vores investeringsstra-
tegi virker.  

Årets generalforsamling står for døren, og vi har 
i år valgt at tilrettelægge den på en ny måde, 
hvor vi forener et museumsbesøg på Aros med 
klassisk generalforsamling og debat. Jeg håber, 

det vil sætte ekstra skub i tilmeldingerne, og at vi 
mødes i Aarhus den 7. april.  

I dette nummer kan du på side 4 læse et tema 
om digitalisering. For hvor går grænsen mellem 
mennesker og maskiner i pensionsbranchen? 
Digitaliseringsekspert Astrid Haug giver sit bud 
på, hvor vi som samfund bevæger os hen, og du 
kan få indblik i, hvad vi tænker om digitalisering 
i MP. 

MP Pension har indgået en aftale med Falck  
Healthcare, som tilbyder en sundhedsordning, 
der omfatter blandt andet psykologhjælp og  
fysioterapi samt en guide til det danske sund-
hedsvæsen. Det kan du læse mere om på side 8.

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

Jeg vil bruge de næste to år i formands-
stolen på at videreføre visionen om, at 
højt afkast og ansvarlige investeringer 
kan og skal gå hånd i hånd.
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MP Pension – Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, 2820 Gentofte, tlf: 3915 0102.
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MP Pension landede i 2017 et afkast på 9%. Det er yderst tilfreds- 
stillende og placerer os i den bedste halvdel af branchen. 

100 kr.

227 kr.
2017 var især karakteriseret ved høje afkast på 
danske og udenlandske aktier, der samlet udgør 
43% af porteføljen. 

Obligationerne har det været sværere at tjene 
penge på, da renten generelt er lav. Til gengæld 
har der været en solid gevinst ved at afdække 
valutaen i og med, at danske kroner og euro er 
styrket over for dollar.

Stabilt højt afkast
Nogle pensionsselskaber kan fremvise et bedre 
afkast for 2017, end vi kan. Men så har de typisk 
også en højere risikoprofil. 

”Det nytter ikke meget med et afkast på 20%, 
hvis du næste år har et negativt afkast på sam-
me 20%. Det kræver gode afkast år efter år at 
ligge i toppen”, siger investeringschef Anders 
Schelde og fortsætter: 

”Pensionsopsparing skal måles på den lange 
bane, og der er vi meget tilfredse med vores 
samlede afkast og risikoprofil”.

Tekst: Christian Gundtoft
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Opsparingen er vokset 127% på ni år
MP Pension har de seneste ni år i gennem-
snit leveret et årligt afkast på 9,6%. Det svarer 
til, at 100 kroner er steget til 227 kroner.  

Følg os og få nyheder om afkast.



Danmark blev i 2015 kåret som det mest digitaliserede EU-land, 
og robotteknologi kan snart få en markant rolle i for eksempel 
pensionsrådgivningen. Men er det den rigtige vej at gå? 
MedlemsNyt har spurgt digitaliseringsekspert Astrid Haug. 

kan servicere mange flere medlemmer med 
færre ressourcer. Jeg vil tro, at en del af den dia-
log, som i dag sker med medlemmer via mail og 
telefon, kunne afløses af en intelligent chatbot, 
selvbetjeningsløsninger og gode videoguides”, 
siger Astrid og fortsætter:
 
”Der er en tendens til, at vi bliver meget nervøse 
og tænker åh nej, robotterne kommer, og de bli-
ver altid portrætteret som distancerede. Robot-
ter kan godt nok ikke vise empati, men de kan 
processe data rigtig hurtigt og hjælpe jer med 
at lære jeres medlemmer endnu bedre at kende. 
På den måde kan I ramme plet første gang”.

Vi møder Astrid Haug på hendes bureau i Kø-
benhavn, hvor hun rådgiver kunder om digital 
strategi og sociale medier. Kunstig intelligens 
og robotteknologi kan snart være med til at ef-
fektivisere og automatisere pensionsrådgivnin-
gen, men hvornår giver digital pension mening, 
og hvornår gør det ikke? Risikerer man at miste 
medlemmernes tillid, hvis man fratager dem 
muligheden for den menneskelige kontakt?

”Fordelen ved at robotisere dele af medlems-
servicen er, at botten kan være til stede døgnet 
rundt. Det sker på brugernes præmisser. Dialo-
gen opleves af brugeren som personlig, og man 

Teknologi kan støtte pensionsrådgivningen

Teknologi kan hjælpe med at 
personalisere og gøre pension 
relevant for den enkelte.
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Tekst: Christina Dorff
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94% af danskerne er online
Digitaliseringen er kun lige begyndt. Tænk for 
eksempel på, at det kun er 25 år siden, den første 
SMS blev sendt, og at 12 procent af danskerne kun 
brugte internettet i to timer om ugen i 1996. I dag 
er 94% af danskerne dagligt online, og 80% er på  
Facebook. Astrid Haug ser mange fordele ved 
den udvikling.

”Teknologi kan hjælpe med at personalisere og 
gøre pension relevant for den enkelte. Jeg tæn-

ker, I kunne lære af sociale medier. Grunden til, 
at Facebook virker så godt er, at man der fø-
ler, man er centrum af universet. Når jeg er på  
Facebook, er det mine venner, mine interesser, 
mit helt personlige feed. Pensionsselskaber er i 
dag lidt sådan one size fits all. Alle får det sam-
me, og der er ikke rigtig nogle knapper at justere 
på. Hvis jeg kunne tilpasse pension i forhold til 
mit liv og mine interesser, så ville jeg engagere 
mig mere i det”. 

TEMA: DIGITALISERING

Teknologi kan støtte pensionsrådgivningen

55



Slå ørene ud
Pension er danskernes næststørste kapitalop-
hobning, og man kan få helt op til en million kro-
ner mere i pension, hvis man løbende optimerer 
sin ordning. Der er altså mange penge på spil, 
hvis man bare lader stå til. Ifølge Astrid Haug er 
pensionsselskaber selv skyld i, at mange er lige-
glade og først tager stilling til pension alt for sent 
i livet. 

”I mange år har pensionsselskaberne blot op- 
bevaret folks penge og fortalt dem, at de ikke 
skal bekymre sig om pension, fordi det er alt for 
komplekst. I ville egentlig helst have, at med-
lemmerne ikke blandede sig, men nu vil I så 
pludselig gerne have folk til at interessere sig for 
det. Det svarer lidt til at være på date, hvor man 
gerne vil gøre et godt indtryk på nogen, men 
bruger hele aftenen på at fortælle, hvor fanta-
stisk man selv er. Måske kunne det være en god 
idé at spørge, hvad jeres medlemmer er interes-
seret i og lytte mere til dem”.

Tilpas produkterne til den enkelte 
For at gøre pension mere relevant mener Astrid 
Haug, at der skal mere fokus på skræddersyede 
services og ansvarlige investeringer. 
 
”Der skal være plads til dem, der kun fokuserer 
på afkast, men også til sådan nogle som mig, der 
går op i at gøre verden til et bedre sted. Jeg ar-
bejder selv for at have en ansvarlig forretning, og 
det betyder, at der er kunder, jeg ikke vil tage ind. 
Det ville flytte noget for mig, hvis jeg kunne væl-
ge en investeringsprofil, der passede til netop 
mig. Der behøver ikke være 100 valgmuligheder, 
men start med fem. Jeg har for eksempel lige 
købt et mix af vitaminpiller, der passer til mig. 
Jeg svarede på en masse spørgsmål via nettet, 
og nogle dage efter modtog jeg en kasse med 
det for mig helt rigtige mix af vitaminpiller i en 
lækker indpakning med mit navn på. Det giver 
mig en fornemmelse af, at det er lavet specielt til 
mig – og det virker”. 

Skab virtuelle scenarier
En anden idé kunne være at fejre milepæle, så 
pensionskronerne ikke bare er et tal på en konto, 
man sjældent ser.  

”Pensionspenge er i dag for fiktive. Jeg tror, det 
ville hjælpe at gøre pengene mere synlige. Måske 
kunne I lave pointsystemer eller sende en mail til 
folk, når de runder et skarpt hjørne og for eksempel 
har fået den første halve million ind på pensions- 
kontoen. Fortæl folk, hvor mange penge de har 
i forhold til det anbefalede, og hvad det så bety-
der for deres fremtid. Og så tror jeg, det er vig-
tigt at sætte fokus på, hvad det er for et liv, man 
ønsker sig som pensionist. Måske kunne I lave 
quizzer eller skabe virtuelle scenarier, der viser 
medlemmerne, hvordan deres liv kommer til at 
se ud som gamle”.

 
39 år. 

Gift og har tre børn.

Uddannet cand. mag i  
medievidenskab.

Har sit eget bureau, hvor 
hun rådgiver kunder om 
digital strategi og sociale  
medier.

Forfatter til fire bøger  
om sociale medier og digi-

talisering, senest udkom 
”Fremtiden tilhører de 

frygtløse”.

Medlem af MP.

Astrid Haug

Robotter kan godt nok ikke vise empati, 
men de kan processe data rigtig hurtigt 
og hjælpe med at lære jeres medlemmer 
endnu bedre at kende.

Følg MP Pension på 

Facebook og få løbende 

tips og tricks til at  

optimere din pension.
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Digitalisering skal 
skabe værdi 
 
Hos MP Pension er vi drevet af at skabe tryghed for vores 
medlemmer og sætter mennesker før maskiner.

Selvbetjeningsløsninger på den 
personlige hjemmeside.

Servicetjek til medlemmer.

Digitale pensionsoversigter.

Pensionswiki.dk, der fungerer som 
opslagsværk om pension.

Velkomstflow til nye medlemmer.

Information via e-Boks.

Vores medlemsundersøgelse i 2017 viste, at de 
medlemmer, der har været i kontakt med os, er 
meget tilfredse med MP ś rådgivning og vejled-
ning i at optimere pensionen. 

”Samme tilfredshed har et medlem ikke nødven-
digvis, fordi de har serviceret sig selv på vores 
hjemmeside. Så vi siger nej tak til 100% digitalise-
ring, men ja tak til alt det, der giver værdi – uan-
set om det er analogt eller digitalt. Vores mål på 
sigt er at opsøge medlemmer proaktivt baseret 
på vores viden om netop dem, og her kan digita-
lisering hjælpe”, slutter Jens Munch Holst.

TEMA: DIGITALISERING

Kunstig intelligens kan på nogle virke science- 
fictionagtigt. Men robotter kan i nær fremtid 
være med til at automatisere og effektivise-
re processer, så måske kunne robotrådgivning 
være en mulighed i MP i nær fremtid?

”Vi er på ingen måde imod digitalisering, men 
der har i en del år været en tendens til, at alt 
skal være digitalt. Alle skulle have en app, robot 
eller ny gadget hurtigst muligt. Men i MP er vi 
stoppet op og har spurgt os selv, om det nu er 
det rigtige. Jeg ønsker kun at digitalisere vores 
produkter og services, hvis det bliver efterspurgt 
og giver merværdi til vores medlemmer”, siger 
direktør Jens Munch Holst.
 
Empati og nærvær i højsædet
I MP Pension tror vi på, at personlig rådgivning 
skaber tryghed. 

”Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at den menne-
skelige relation fortsat er helt afgørende. Vores 
medlemmer sætter pris på nærvær og indivi-
duel betjening. Selvfølgelig skal vi have de rette 
teknologiske værktøjer til at levere en god med-
lemsservice, men det må aldrig komme før dia-
logen og den empatiske kommunikation”.

Eksempler på digitale løsninger i MP:
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Direktør i MP Pension Jens Munch Holst tror på 

personlig rådgivning frem for robotter.



Fra april 2018 kan du som medlem af MP Pension købe 
en attraktiv sundhedsordning.

Sundhedsordningen leveres af Falck Healthcare, 
som MP Pension har indgået en formidlingsaf-
tale med, så vores medlemmer kan købe sund-
hedsordningen til en god pris. Ægtefælle eller 
samlever kan også benytte sig af tilbuddet. 

Vi har indgået aftalen, fordi en medlemsunder-
sø gelse i 2017 viste, at over halvdelen af vores 
medlem mer er interesseret i en sundhedsord-
ning.

Hvis du køber sundhedsordningen, får du be-
handlinger hos fysioterapeut og kiropraktor, di-
gitalt sundhedstjek, psykologisk krisehjælp og 
guide til sundhedsvæsenet. 

Ordningen kræver ingen lægerklæring og kan 
anvendes både forebyggende, og når skaden er 
sket.

Sundhedsordningen giver dig:

Behandlinger hos Falck Healthcare
Hvis du har smerter i led, muskler eller sener, får 
du gratis adgang til behandlinger hos en fysio-
terapeut eller kiropraktor på et af Falck Health-
cares 135 sundhedscentre. Du og behandleren 
planlægger sammen et behandlingsforløb.

Digitalt sundhedstjek
Dit sundhedstjek afdækker din nuværende 
sundhed og din livsstil. Resultaterne fra det 
digitale tjek bliver opgjort i en personlig sund-
hedsscore, et antal anbefalinger og udviklingen 
i egen sundhed.

Psykologisk krisehjælp
Du får op til fem samtaler med en psykolog i for-
bindelse med en række private eller arbejdsre-
laterede hændelser, for eksempel dødsfald i den 
nærmeste familie, alvorlig sygdom eller skils-
misse. Samtalerne foregår som udgangspunkt 
via telefon eller web, men kan også foregå face 
to face.
 
Guide til Sundhedsvæsenet
Du får rådgivning inden for en række områder, 
herunder behandlingsgaranti, ventetider, frit 
sygehusvalg, medicintilskud, genoptræning og 
hjælpemidler.

Ny sundheds-
ordning

Tekst: Mogens Holbøll

795 kr.

om året

Pris:
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795 kr.
om året   Bestil sundhedsordningen på mppension.dk/sund

 Du er velkommen til at ringe til vores rådgivere, hvis du har spørgsmål

Sund på jobbet 
og i fritiden
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MP Pension får ny chef for ansvarlige investeringer, og der er  
tale om et usædvanligt karriereskift. Valget er faldet på politisk  
rådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke, Troels Børrild, der er kendt 
for at være en skarp kritiker af pensionsselskaberne. 

Målet er en bedre 
verden

rente og direkte i vores dialog med omverdenen 
om, hvad der bidrager til noget godt – og hvad 
der gør det modsatte. Målet er en bedre verden, 
samtidig med at vi naturligvis går efter det bedst 
mulige afkast”, siger Troels Børrild.

Brobygger mellem ansvarlighed og forretning
Troels Børrild brænder for samfundsansvar og 
menneskerettigheder og har ofte bidt pensions- 

Fra den 1. april skal 37-årige Troels Børrild være 
med til at sikre, at medlemmernes 115 milliarder 
bliver investeret på en måde, så de er med til at 
gøre verden til et bedre sted.

”Min ambition er at hæve barren i MP Pension. 
Vores investeringer skal altid kunne forsvares og 
forklares for vores medlemmer. Verden er fuld 
af dilemmaer, men vi skal være mere transpa-

Jeg ser mig selv som brobygger 
mellem ansvarlighed og god 
forretning.

Tekst: Christian Gundtoft
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”I den proces skal vi blive bedre til at fortælle vo-
res medlemmer, om vores indsats rent faktisk 
nytter noget. Det skal vi blive dygtigere til at do-
kumentere”, siger Troels Børrild og fortsætter:

”Hvis vores bestræbelser på at påvirke et selskab 
i en mere samfundsansvarlig retning ikke bærer 
frugt, kan det være den rigtige løsning at frasæl-
ge selskabet og ekskludere det fra investerings-
universet. Ingen selskaber er perfekte, men der 
må være en grænse, og det er den, vi skal være 
mere præcise med at finde og forklare”.

Skattetænkning skal bekæmpes
Skattely er et andet interessant emne, som  
optager rigtig mange – også Troels Børrild. Hvis 
en virksomhed beviseligt opererer i skattely- 
lande for at undlade at bidrage til fælleskabet, så 
er det på sin plads at rynke brynene og overveje, 
om en sådan virksomhed skal ekskluderes, hvis 
den ikke er villig til dialog og nægter at rette ind.

”Den sociale kontrakt skal være i orden. Et land 
som for eksempel Danmark har betalt for ud-
dannelse, veje, sundhed og så videre. Alt det er 
til gavn for virksomhederne og er med til at ska-
be deres overskud. Derfor skal virksomhederne 
naturligvis betale skat – ellers hænger det ikke 
sammen”, mener Troels Børrild.

Der er en tendens verden over til et ræs mod la-
vere skatter, og landene konkurrerer også om at 
tilbyde den laveste selskabsskat. Mange pensi-
onsselskaber har derfor skat på dagsordenen, så 
de selskaber, der investeres i, ikke laver aggressiv 
skatteplanlægning. 

”Skat er et kompliceret emnefelt, og vi undgår 
ikke aggressiv skattetænkning eller usund skat-
tekonkurrence i dag eller i morgen. Men vi bør 
i MP Pension være med til at stille krav til virk-
somhederne om at bidrage til de lande, de ope-
rerer i”.

selskaberne i haserne, når han på vegne af Mel-
lemfolkeligt Samvirke har været i medierne med 
kritik. Derfor kan det måske undre, at han nu 
selv bevæger sig direkte ind i løvens hule i MP 
Pension.

”Jeg ser mig selv som brobygger mellem an-
svarlighed og god forretning. Så jeg ville være 
et skarn, hvis jeg sagde nej, nu hvor døren ind 
til det direkte ansvar er åbnet for mig. Samtidig 
skal vi huske hinanden på, at MP Pension er et 
mindre dansk pensionsselskab i en verden med 
mange udfordringer. Så vi undgår ikke dilem-
maer og prioriteringer. Vi kan ikke fikse alt, men 
vi kan gøre vores bedste og være så åbne om 
vores indsats som muligt”.

Tobak er velegnet til debat
I løbet af marts er der to dialogmøder i MP Pen-
sion om investeringer i tobaksindustrien, og det 
er et velegnet emne at diskutere, mener Troels 
Børrild. På den side er tobak beviseligt usundt 
og årsag til dødelige sygdomme. På den anden 
side er produktet lovligt, så det er stadig op til 
den enkelte, om tobak skal være en del af livs-
førelsen. 

”Der er næppe nogen, som stopper med at ryge, 
blot fordi aktierne skifter hænder, men via vores 
aktive ejerskab kan vi måske påvirke tobaksfir-
maerne til at opføre sig mere ansvarligt, så de for 
eksempel ikke anvender ulovligt børnearbejde 
eller reklamerer aggressivt i ulandene med hen-
blik på at booste deres omsætning. Omvendt 
har FN’s Global Compact for nyligt udelukket 
alle tobaksselskaber fra medlemskredsen, og 
flere pensionsselskaber har ekskluderet tobak 
fuldstændigt. Det kan tale for, at MP Pension 
også sælger disse aktier, men det kan potentielt 
koste på afkastet”, siger Troels Børrild.

Det aktive ejerskab skal flytte noget
Når MP Pensions indsats i fremtiden gerne skal 
være mere tydelig, handler det i høj grad om 
det aktive ejerskab. At købe aktier i et selskab 
er det samme som at blive medejer af selskabet. 
Dermed kan man som investor være med til at 
påvirke, hvordan selskabet skal agere. Det kan 
ske ved at stemme på generalforsamlinger eller 
holde møder med selskabets ledelse. Fo
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Se video med Troels om ansvarlige  
investeringer og optimering af afkast.

1111



Generalforsamling
i smilets by 
 
MP Pension inviterer alle medlemmer til årets generalforsam-
ling i Aarhus den 7. april. Tilmeld dig nu, så du ikke går glip af 
spændende debatter og sidste nyt om din pension.

”Jeg er utrolig glad for den opbakning, jeg har 
fået til min linje, der fortsat vil lægge vægt på, 
at MP Pension forener målet om det bedst muli-
ge afkast til vores medlemmer kombineret med 
ansvarlige og klimavenlige investeringer”, siger 
Egon Kristensen.

Bestyrelsesvalget gav også plads til et nyt med-
lem, nemlig sociolog Tobias Bornakke. Han har 
været kritisk over for MP Pensions investeringer 
i fossile selskaber og mener, at den grønne om-
stilling går lidt for langsomt. Tobias Bornakke 
bakker dog 100 procent op om Egon Kristensen 
som formand.

”Vi er jo enige om retningen, man kan blot dis-
kutere hastigheden.  Jeg mener, MP Pension 
udvikler sig helt rigtigt med at tage samfunds-
ansvarlige hensyn og  bidrage til den grønne 
dagsorden”, siger Tobias Bornakke.

Generalforsamlingen finder sted lørdag den 7. 
april på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. 
Som noget nyt har du i år mulighed for at starte 
dagen med en tur på kunstmuseet Aros allerede 
fra kl. 10. 

Selve generalforsamlingen starter kl. 13, og vi 
håber, at mange har lyst til at deltage. General-
forsamlingen er MP Pensions øverste beslut-
ningsorgan, og som medlem har du både tale- 
og stemmeret. Så kom og gør din indflydelse 
gældende.

Mød bestyrelsen
Generalforsamlingen er også en oplagt mu-
lighed for at hilse på MP Pensions bestyrelse. 
Efter bestyrelsesvalget i slutningen af 2017, 
konstituerede bestyrelsen sig i januar, og re-
sultatet blev, at Egon Kristensen fortsætter 
som formand.

Til bestyrelsesvalget i slutningen af 2017 valgte 18.761 med-
lemmer at stemme – og tak for det. Det svarer til en stem-
meprocent på 15,6 %, og det er rekord i MP Pension. 

Der var ni kandidater på valg, men kun to ledige besty-
relsespladser. Valgets vindere blev Egon Kristensen med 
4.059 stemmer og Tobias Bornakke med 3.870 stemmer. 
Begge er valgt for en periode på fire år. 

Rekordhøj stemmeprocent

Tekst: Kif Frimodt
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Sådan tilmelder du dig
Som medlem af MP Pension har du modtaget en detaljeret 
invitation til generalforsamlingen i din e-Boks. 

Tilmelding sker via mppension.dk/gf2018. Her finder du også 
program for dagen og alle relaterede dokumenter. 

Bemærk i øvrigt, at MP Pension kan yde transporttilskud, hvis 
du kommer langvejs fra.
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Nye regler for  
aldersopsparing
Sparer du op til din pension på en aldersopsparing, skal du være  
opmærksom på, at der kom nye regler 1. januar 2018. Tidligere har der 
været ens regler for alle uanset alder. Med de nye regler er det din alder, 
der afgør, hvor meget du må sætte ind på din aldersopsparing. 

Er der mere end fem år til folkepensionsalderen, må du indbetale 5.100 kr. 
om året til en aldersopsparing. Er der mindre end fem år til folkepensi-
onsalderen må du nu indbetale hele 46.000 kr. om året. Frem til 2023 
optrappes de 46.000 kr. til 51.100 kr. Fordelen ved aldersopsparingen er, 
at beløbet ikke modregnes i offentlige ydelser, og at udbetalingsmulig-
hederne er mere fleksible. 

Vær opmærksom på, at hvis du er påbegyndt udbetaling af pension, kan 
du kun indbetale 5.100 kroner til en aldersopsparing om året.

Har du brug for rådgivning, sidder vi klar ved telefonerne.

MP Pension har lanceret en helt ny digital velkomst. Som nyt medlem 
kan nu klikke dig frem til lige nøjagtig den pensionsordning, der er mest 
fordelagtig. For eksempel er det en god idé at sikre din ægtefælle eller 
samlever økonomisk. Omvendt er det ufordelagtigt at betale til ægtefæl-
le- eller samleverpension, hvis du er enlig, eller børnepension, hvis du er 
barnløs. Alt det hjælper den nye velkomst med at klarlægge, så pensio-
nen er optimeret fra start. 

Rapporter på  
gaden
Den årlige rapport om ansvarlige  
investeringer og Årsrapporten 2017 
er nu tilgængelige.

Begge kan læses online på 
mppension.dk

MedlemsNyt i 2018
I 2018 modtager du MedlemsNyt 
i din postkasse tre gange. Næste 
gang er i september og igen i de-
cember. 

Har du input til magasinet? Så skriv 
til medlemsnyt@mppension.dk 

vig
tig

t&
kort

Unik digital velkomst

MP Pension nomineret til pris  
for bedste program for ansvarlige 
investeringer
MP Pension har mulighed for at vinde en pris for det bedste ESG-program 2017 
under ”Institutional Investor Institute Peer-to-Peer Awards”, der foregår i Stock-
holm den 20. marts 2018. Nomineringen er givet på baggrund af vores arbejde 
med og tilgang til ansvarlige investeringer.
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Din årlige digitale pensions-
oversigt er nu klar. Se den 
på  mppension.dk/log-paa 
og find den under fanen 
Dokumenter.

MP med i Climate Action 100+

Højeste kontorente i 10 år

Dialogmøder om tobak
Vi inviterer alle medlemmer til dialogmøder om investeringer 
i tobak. 

Arrangementerne finder sted den 20. marts i Gentofte og den 
22. marts i Aarhus fra kl. 17 til 19.30. Her kan du møde repræ-
sentanter fra Kræftens Bekæmpelse og tobaksindustrien.

Tilmeld dig og læs mere på mppension.dk/dialog

Mange år med flotte afkast har fået bestyrelsen til at hæve 
kontorenten fra 3,6 til 4,6% efter skat for medlemmer på gen-
nemsnitsrente. For medlemmer på markedsrente kommer 
det aktuelle afkastet direkte ind på depotet. Hvis du ønsker 
at skifte til markedsrente, kan du logge på mppension.dk og 
benytte vores selvbetjeningsløsning. 

MP Pension lægger nu pres på verdens største klimasyndere. 
Sammen med en række danske pensionskasser og i alt 225 
institutionelle investorer på verdensplan har MP skrevet under 
på Climate Action 100+. 

Målet er at få de 100 største udledere af CO2 til at arbejde for at 
udlede mindre og holde sig inden for Paris-aftalens målsæt-
ninger. 

Digital  
pensionsoversigt

Følg MP Pension på 
Facebook, LinkedIn og  
Twitter.

Brug dine efterlønspenge til pension
Frem til 30. juni 2018 kan du hæve dine bidrag til efterløn skattefrit, og det kan 
være en god idé at bruge pengene til at booste din pensionsopsparing, fordi 
du her får en bedre forrentning end mange andre steder. 

Om det kan svare sig for netop dig at få tilbagebetalt dit efterlønsbidrag af-
hænger af din alder og din aktuelle situation, så kontakt din A-kasse for at få 
vejledning. Ønsker du at overføre pengene til pension, så kontakt os for at få 
rådgivning.
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mppension.dk

 Bestyrelsesvalg 2017

Hvilke to kandidater skal stemmes ind i  
MP Pensions bestyrelse? Det er vores 120.000 
medlemmer og medejere, der bestemmer.

Du kan afgive din stemme fra 22. november 2017  
til 13. december 2017 kl. 12.

Find information om kandidater og stem: 
mppension.dk/valg2017

Stemmer 
du?

Stem!

mppension.dk

Tag
med!

Vi håber, du vil deltage i vores general- 
forsamling, så den bliver repræsentativ 
for vores mere end 126.000 medlemmer. 

Vi skal blandt andet tale om:
· Afkast på 9%
· Ansvarlige investeringer
· Ny frivillig sundhedsordning
· Stemmeprocent på 15,6% til bestyrelsesvalg 

Generalforsamling i MP Pension
Lørdag den 7. april kl. 13
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus C

Mere information: mppension.dk/gf2018

General-
forsamling 
7. april

mppension.dk

 Bestyrelsesvalg 2017

Hvilke to kandidater skal stemmes ind i  
MP Pensions bestyrelse? Det er vores 120.000 
medlemmer og medejere, der bestemmer.

Du kan afgive din stemme fra 22. november 2017  
til 13. december 2017 kl. 12.

Find information om kandidater og stem: 
mppension.dk/valg2017

Stemmer 
du?

Stem!


