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Fusion mellem FSP og AP Pension

Kære medlem
8. marts 2012

Det har været en speciel dag.
FUSION
I Morges kom meddelelsen om fusion mellem FSP og AP Pension, det vil være forkert at sige at det
kom som en bombe, selvom vi ikke vidste noget om det, men efter mødet med FSP's ledelse den 16.
januar, hvor vi gjorde opmærksom på, at vi mente fusion var den eneste fremtid, drøftede vi, at
ledelsen tilsyneladende ikke var afvisende over for tanken. I vort forslag til generalforsamlingen
den 19. april har vi som bekendt foreslået, at det pålægges bestyrelsen at undersøge muligheden for
fusion med en aktør på området af en vis størrelse og vi kan fortælle, at AP Pension var blandt de
tre vi tænkte på.
Der er lang vej før fusionen er på plads og derfor er der også mange ting, som vi skal være
opmærksomme på, derfor vil vi opfordre alle til at deltage i de kommende informationsmøder,
(datoer er endnu ikke meddelt) der skal vi have oplysning om konsekvenserne for os, men i det
materiale som i dag er udsendt står, at ingen får vilkårene forringet, hvilket naturligvis er et godt
udgangspunkt. Tilsyneladende har FSP også undersøgt andre muligheder, men loddet faldt på AP
Pension, der ligesom FSP er kundeejet, forskellen er, at deres generalforsamling er en
delegeretforsamling, dvs. medlemmerne har valgt delegerede til at repræsentere sig. Den "nye"
pensionskasse får mere end 100.000 medlemmer.
Den 19. april er der generalforsamling og vi må gå ud fra at der skal træffes en beslutning om
fusion. Vi er lidt usikre på om tingene allerede den 19. april kan fremlægges på en måde så det er
den endelige beslutning eller der skal en ekstraordinær generalforsamlingen til. Det må vi se.
Såfremt generalforsamlingen siger JA, skal fusionen formelt godkendes af Finanstilsynet og måske
andre, det anser vi for at være en formalitet. Vi vender tilbage med fuldmagtsafgivelse, men håber
at så mange som muligt deltager.
I Pensionist i FSP er vi fire igen for alvor i arbejdstøjet, og vi vil sørge for løbende at holde dig
orienteret om hvad der sker i fusionssagen, og der er ingen tvivl om at der kommer en del vi skal
være opmærksomme på, men umiddelbart må vi sige, at det skridt der i dag er truffet, er den eneste

vej frem til at vi fortsat kan have en fornuftig pensionsordning. Om man kunne forestille sig at der
kom andre pensionskasser på banen med et tilbud det er svært at sige, men som nævnt ovenfor, så
tyder det på at FSP har haft andre kontakter, men det blev AP Pension som blev foretrukket.
PENSIONIST I FSP
Hvis vi bliver en del af AP Pension, sandsynligvis en afgrænset gruppe, vil der fortsat være behov
for at vi er opmærksomme på vores pensionsmæssige forhold, derfor har vi besluttet at melde klart
ud: PENSIONIST I FSP fortsætter også efter at en evt. fusion med AP Pension er gennemført,
det kan godt være vi skal skifte navn, men det er jo en bagatel.
BØRSEN
Som nogle af jer har set, så har Børsen de sidste tre dage i store artikler beskæftiget sig med de 1,9
mia. kr. i ansvarlig indskudskapital (lån) som FSP har i 2007 har skaffet til 17 pengeinstitutter, helt
retfærdigt er der stor kritik af, at FSP har garanteret de første 700 mio. kr. i tab (de første 375 mio.
kr. er jo tabt). Børsen kulegravning skulle os bekendt fortsætte, så det bliver spændende at se. Vi er
lidt overraskede over at Steen Jørgensen fortæller, at FSP's medlemmer kendte til arrangementet og
tabsrisikoen på 700 mio. kr., vi er mange som ikke vidste det.
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