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Møde og en korrektion

Vi har den 3. april holdt møde med FSP's formand Lasse Nyby og næstformand Michael Budolfsen.
På mødet havde vi lejlighed til at gennemgå årsrapporten som fremlægges på generalforsamlingen
den 19. ds., samt de forslag som under pkt. 3 skal debatteres og sættes til afstemning.
Blandt mødedeltagerne var der fuld enighed om, at det væsentligste punkt på generalforsamlingens
dagsorden er FUSIONEN MED AP PENSION og vi udtrykte fuld opbakning til denne fusion. I
forbindelse med gennemgangen af fusionsbetingelserne er der én væsentlig ting, vi skal have
korrigeret.
I vores mail ultimo marts med vores svar på 13 af de 14 stillede spørgsmål skrev vi, at medlemmer
som er i FSP Gennemsnitsrente og FSP Traditionel fra 2012 ikke mere skal betale gebyr for
ydelsesgaranti og Solvens II. Det er kun korrekt såfremt man vælger sig over på "AP Pensions
produktplatform" og det kan tidligst ske ultimo året, derfor vil der være betaling også i 2012.
Som udgangspunkt bliver FSP's medlemmer efter fusionen i de afdelinger, hvor vi er i dag, og
såfremt man ikke benytter sig af de tilbud der kommer om at vælge sig over i AP Pensions
produktplatform, så vil der reelt ikke være forskel fra det vi kender i dag, de som er i en af de tre
afdelinger i Markedsrente bliver der, og de som er i FSP Traditionel eller FSP gennemsnitsrente
bliver der. Når der efter fusionen kommer tilbud fra AP Pension med nye muligheder, så kan man
vurdere det, og vælge eller lade være, lader man være må man forvente, at der også fremover skal
betales for ydelsesgaranti og i et par år endnu også for Solvens II.
FSP's egenkapital 1. januar 2012 på godt 900 mio. kr., vil indtil senest 1. januar 2015 blive påvirket
af gevinster eller tab som knytter sig til FSP's nuværende formue. Det samme vil være gældende for
nuværende medlemmer af AP Pension. Senest i 2015 vil resultatet blive gjort op, således at FSP's
medlemmer og AP Pensions medlemmer kommer til at bidrage ensartet til fusionen, forhåbentligt
betyder det en udlodning til FSP's medlemmer.
Vi er ikke i stand til at oplyse, hvad AP Pensions produktplatform indeholder, når vi ved det vil du
få besked, men i sidste ende får du et konkret tilbud, som du kan udnytte eller lade være.For så vidt
angår de medlemmer som i dag er i FSP Markedsrente vil man sandsynligvis få tilbud om at komme
over i AP Pensions markedsrenteprodukt. Synes man det er en fordel vælger man over og ellers
bliver man.
Ægtefælle- og samleverpension
Vi skal henlede opmærksomheden på, at der på generalforsamlingen stilles forslag om, at såfremt
man indgår ægteskab efter det 67. år vil man ikke kunne få ægtefællepension, måske er det kun et
teoretisk problem, så vidt vi kan se vil det kun give problemer for et medlem over 67 år, der ikke er
begyndt på pensionsudbetalingen og som ønsker at gifte sig.
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