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Jule og Nytårsbrev – December 2013

1. Møde hos AP Pension mandag den 16. december 2013
Fra AP Pension deltog direktør Søren Dal Thomsen og Kundechef Sara Brinks Larsen, fra
Initiativgruppen Bent Rasmussen og Frode Sørensen.
a. Vi havde lejlighed til en drøftelse af begrebet ”Skyggekonto” og ”Kontributionsgrupper”
som især er noget der har betydning for medlemmer i FSP Gennemsnitsrente. Medlemmer i
FSP Markedsrente og AP Netlink har i forbindelse med deres omvalg fået slettet den minus
saldo som der var fra gl. FSP-tid. Der er både teknik og realitet i dette og det vil have
negativ indflydelse for medlemmer i FSP Gennemsnitsrente f.s.v. angår reguleringer af
pensionen. I 2014 forventer AP Pension ændringer/bortfald af betaling for ydelsesgaranti,
idet ordningen angives at være uden effekt, da det samme beløb, som betales for
ydelsesgarantien, modsvares af et tilsvarende beløb, som indsættes på den/de
kontributionsgrupper vedkommende medlem måtte være placeret i.
b. AP Pension har overvejet hvordan man kan imødekomme kritikken af aktive medlemmers
omvalg i december 2012 til AP Netlink. Et omvalg som på grund af en grundlagsrente på 1
% og en indregnet levetidsforlængelse har betydet en reduceret prognose på op til over 30
%. AP Pension mener at de har fundet løsningen og forventer at kunne tilbyde en omregning
af AP Netlink ved pensionering på baggrund af en forhøjet grundlagsrente (måske 3 %),
derved skulle startpensionen komme tæt på den prognose man havde i FSP Markedsrente før
omvalget til AP Netlink. En sådan omregning vil dog indebære, at de årlige stigninger (hvis
der overhovedet kommer nogen) vil være mindre end AP Netlink-kunder med en
grundlagsrente på 1 %.
c. AP Pension forventer i løbet af starten på 2014 at kunne oplyse, hvilken regulering der
kommer til pensionister i FSP Markedsrente. Reguleringen forventes at finde sted pr. 1. april
2014. Der vil blive tale om en individuel regulering, hvor der tages hensyn til medlemmets
alder, den forventede længere levetid og hvilken risikogruppe man har valgt. AP Pension
oplyste at enkelte kan regne med en beskeden forhøjelse af pensionen, men de fleste må
forvente en reduktion på mellem 0 – 5 %. Ifølge AP pension vil ingen få en reduktion på
mere end 5 %. AP Pension oplyser, at dermed er ”regningen” ikke betalt, der må regnes med
yderligere nedreguleringer i de kommende år.

Nogle af disse forhold har FSP-medlem i AP Pension omtalt i vores redegørelse fra august til
Finanstilsynet. Da vi ikke har modtaget svar fra Finanstilsynet, kan deres svar naturligvis få
indflydelse på temaer i a, b og c. Vi forventer at AP Pension kommunikerer ud om de nævnte emner
i løbet af januar 2014.

2. Vores henvendelse til Finanstilsynet
Vi fik i september melding fra Finanstilsynet, at de havde modtaget AP pensions redegørelse på
Finanstilsynets spørgsmål. Vi går også ud fra at AP pension i dette svar har forholdt sig til vores
henvendelse til Finanstilsynet.
Vi rykkede igen Finanstilsynet i starten af december, men har desværre intet hørt.

3. Tilmeld dig som stemmeberettiget til valg af delegerede til AP pensions
generalforsamling i foråret 2014.
NB – Såfremt du endnu er aktiv i en bank/sparekasse som indbetaler dit pensionsbidrag til AP
Pension tilhører du valggruppe B1 og du skal intet foretage dig medmindre din bank/sparekasse
beskæftiger mindre end 10 medarbejdere, der betaler pensionsbidrag til AP Pension. Medlemmer i
valggruppe B 1 bør få information fra deres medarbejderrepræsentanter i Personalekredsen.
Pensionister, fripolicemedlemmer og medarbejdere i bank/sparekasse med under 10 medarbejdere
er i valggruppe B 2 og skal foretage sig følgende:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Senest den 5. januar 2014 skal du gå ind på AP Pensions hjemmeside www.appension.dk
Klik på ”Brug din indflydelse på generalforsamlingen”
Næste step - Valg af delegerede i Valggruppe B 2 – klik på Gå til valgportalen
Log på valgportalen med NEM ID
Bekræft dit CPR-nummer
Klik på tilmelding
oplys din mailadresse
Marker i JA – for ”Tilmeld til valg af delegerede”
Klik på ”Bekræft tilmelding”

Du vil så modtage valgmateriale på din e-mailadresse midt i januar 2014.

Vi ønsker dig og din familie nogle gode og afslappende juledage og et rigtigt godt nytår og på
gensyn til nye udfordringer i 2014.

23. december 2013
INITIATIVGRUPPEN
Sven-Ove Larsen, Asbjørn Tofthøj Olsen, Bent Rasmussen og Frode Sørensen

