Denne medlemsinformation henvender sig til alle vore
medlemmer i FSP Markedsrente samt til nogle medlemmer,
der i 2012 og 2013 er overgået til AP Netlink. Det indbefatter
således også de pensionist medlemmer af FSP Markedsrente,
der har fået varsling om nedsættelse af den månedlige
pensionsydelse fra 1. april 2014.

1.
Vores anbefaling af 22. marts 2014 om afsendelse af protest
m.v. til AP Pension mod det afgivne varsel om nedsættelse af
pensionen.
Anbefalingen er i høj grad blevet fulgt. Næsten 400 medlemmer
svarende til ca. 85 % af det beregnede antal pensionist -medlemmer af
”FSP medlem i AP Pension”, der er medlem af FSP Markedsrente, har fulgt
anbefalingen. Tak for det.

2.
AP Pensions svar på klagerne.
Baseret på de indberetninger vi har fået i de seneste dage fra
vore medlemmer, har AP Pension 4. april påbegyndt en besvarelse
af klagerne. Det sker – så vidt vi kan bedømme – på grundlag af
et standardsvar.
Det er ikke nødvendigt, at I indsender svarbrevet. Det der er vigtigt er,
at I omhyggeligt sørger for at gemme både svarbrevet, men også
varslingsskrivelsen, protestbrevet samt andre individuelle dokumenter
med tilknytning til emnet.
Som det fremgår af nedenstående er der sket en videreudvikling i sagen
med foreløbig to Afgørelser fra Finanstilsynet.
Det gør, at der i normale tilfælde er god tid. Næste skridt vil være
orientering fra AP Pension, der skal udsendes inden udgangen af 2.kvartal
2014 til alle omvalgte i FSP i 2011 og til omvalgte til AP Netlink
i hhv.2012 og 2013 (fripolicer). I alt formentlig over 13.000 personer.

Det anbefales derfor, at de der har indsendt protest forholder sig afventende
indtil videre. Det kan ventes, at vi udsender medlemsinformation(er) senere.
3.
Finanstilsynets afgørelser
a)
Finanstilsynets afgørelse af 2. april 2014
Hovedessensen kan sammenfattes i følgende ,cit. :
”Finanstilsynet påtaler, at AP Pension, ved omvalg for medlemmerne i den
daværende Finanssektorens Pensionskasse i 2011, 2012 og 2013, undlod at
udbetale de merhensættelser til forventet længere levetid, som gjaldt på
tidspunktet for omvalget.
Finanstilsynet påbyder samtidig AP Pension at udsende informationsmateriale
til alle omvalgte medlemmer fra den daværende Finanssektorens Pensionskasse.
Materialet skal beskrive baggrunden for, at AP Pension har besluttet at give
kompensation og skal informere de berørte medlemmer om, at de vil modtage
en kompensation. Informationsmaterialet skal udsendes i 2. kvartal 2014.
Finanstilsynet påbyder endvidere, at AP Pension inden udgangen af 2014, når
de berørte medlemmer har fået tilskrevet kompensationen, udsender
informationsmateriale til de berørte medlemmer med besked om de konkrete
økonomiske konsekvenser for medlemmet.”
Vores kommentarer:
Med denne afgørelse er vi nået et skridt ad vejen.
Af andet materiale fremgår, at i alt 2.396 medlemmer vil få en samlet kompensation
på 170 mill.kr.(Herudover skal AP Pension dække den heraf følgende PAL skatteforpligtelse
med 26 mill.kr.) Det vil først være bekendt for den enkelte om vedkommende får kompensation
ved udgangen af 2. kvartal. Og de medlemmer, som ikke modtager en sådan besked, vil
ikke blive kompenseret.
Der foreligger p.t. ikke oplyst om kompensationen vil gå direkte ind på pensionskontoen
eller på bonuskapitalen. Endvidere foreligger der ikke indikationer på, hvordan
kompensationen finansieres; men indtil andet er bevist frygter vi at finansieringen
sker ved at angribe FSP- egenkapitalen. I så fald vil det have betydning for den opgørelse
af forholdet mellem AP Pensions egenkapital og FSP´s egenkapital, der skal finde sted
pr. ultimo 2014 i henhold til fusionsaftalen fra 2012. Det vil antagelig nok betyde, at
vi ikke får noget overskud herfra ind på pensionskontoen.

Det er for tidligt at tage stilling til om kompensationen er dækkende og om den dækker
tilstrækkeligt langt ud i blandt de mange medlemmer af FSP Markedsrente. Det skyldes
også, at vi på nuværende tidspunkt ikke kender omfanget af nedskrivninger af prognoser
for de der endnu ikke har påbegyndt pensionsudbetalinger. Det vil formentlig ske i juni 2014,
når kontooversigt for 2013 udsendes / offentliggøres på hjemmesiden.
b)
Finanstilsynets afgørelse af 24. marts 2014
Ifølge oplysninger indeholdt i de udsendte svar fra AP Pension på kundernes klager, fremgår
at Finanstilsynet den 24.marts har blåstemplet de udsendte varslingsbreve af 20. januar 2014
til pensionisterne i FSP Markedsrente.
Vores kommentarer:
Vi har ikke indtil nu modtaget informationer om denne Afgørelse; men er selvfølgelig i gang
med et opklaringsarbejde.
Vores konklusion
For det første skal vi gøre os klart, at de to Afgørelser, som Finanstilsynet for nylig har
taget, er administrative afgørelser. I givet fald kan de underkendes ved domstolene;
men i kraft af, at en offentlig myndighed har truffet en afgørelse, skal der selvsagt en
overbevisende bevisførelse til for at vinde en given sag, medmindre den anlagte sag
tager helt andre udgangspunkter end det, der er indeholdt i de to Afgørelser fra
Finanstilsynet. Så kan situationen være en anden.
For det andet befinder vi os i en fase af 1. akt, hvor der er flere ubesvarede end besvarede
spørgsmål. Forhåbentlig vil vi i en senere fase kunne give mere dækkende og fyldestgørende
information.
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