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Spørgsmål af 2. november 2011til FSP’s bestyrelse og direktion:
Svarene fra FSP’s bestyrelse og ledelse er modtaget den 14. november og er markeret
med rød skrift:
1. Med baggrund i de mange medlemmer som pr. 1. juli 2011 valgte at følge bestyrelsens
opfordring til at vælge sig over fra Afdeling Gennemsnitsrente til Afdeling Markedsrente, er
det så ikke nødvendigt, at foretage en formel opdeling af FSP’s aktiver/kapitalandele i to
dele hhv. Afdeling Gennemsnitsrente og Afdeling Markedsrente? Det skal for god ordens
skyld præciseres, at omvalget er gennemført pr. 1. juni 2011. Som vi redegjorde for på vores
møde i juni, har denne opdeling altid været til stede, idet der er særskilte aktiver for alle
fonde i FSP Markedsrente.
2. På FSP’s hjemmeside, kan man dagligt følge udviklingen i afkast i Afdelings Markedsrentes
tre risikogrupper, hvilket er en fin information. Vil det ikke være muligt at indrette systemet
således, at de mange medlemmer som blev i Afdeling Gennemsnitsrente også kan følge
udviklingen i de aktiver/kapitalandele, der relaterer sig til deres afdeling? Alle medlemmer
af FSP kan følge udviklingen i afkastet på FSP’s hjemmeside under ’Investeringer’.
http://www.fsp.dk/FSP_Afkast-388.aspx Medlemmer med gennemsnitsrente kan i dag følge
afkastet kvartalsvis, men under hensyntagen til en prioritering af ressourcer og omkostninger
vil vi tilstræbe en hyppigere opdatering over tid.
3. Det resultat af afkast i Afdeling Markedsrentes tre risikogrupper, som dagligt kan følges på
FSP’s hjemmeside, gælder os bekendt alene for de medlemmer, som har været i Afdeling
Markedsrente hele 2011. Langt de fleste er først kommet over i denne afdeling pr. 1. juli
2011, hvornår vil de have mulighed for at se, om deres resultat er bedre eller dårligere end
de medlemmer, som har været med hele året? Medlemmerne kan på FSP’s hjemmeside bl.a.
se afkastet for år-til-dato (ÅTD), afkastet siden 1. juni 2011 og for hele 2011:
http://www.fsp.dk/Afkast_i_FSP_Markedsrente-97.aspx
4. Hvordan er fordelingen mellem Afdeling Gennemsnitsrente og Afdeling Markedsrente af
aktiverne/kapitalandelen for så vidt angår de såkaldt associerede selskaber og FSP’s
portefølje af egne ejendomme? Som vi redegjorde for på vores møde i juni, blev der
foretaget en forholdsmæssig fordeling af alle aktivkategorier i forbindelse med Pensionsvalg
2011, herunder også af de unoterede aktiver.
5. Hvordan er fordelingen mellem Afdeling Gennemsnitsrente og Afdeling Markedsrente for
så vidt angår beholdningen af Notes/strukturelle kreditudstedelser i Tranche D i Amalie 1
Limited? Som vi redegjorde for på vores møde i juni, blev der foretaget en forholdsmæssig
fordeling af alle aktivkategorier i forbindelse med Pensionsvalg 2011, herunder også af de
unoterede aktiver.
6. Kan FSP oplyse hvordan det går med de lovede ændringer: a) Opdateret depotudskrift indtil
det tidspunkt hvor man går på pension. b) en beregning som præcist fortæller FSP’s
pensionister, hvorfor vedkommendes pension det næste år bliver som oplyst? FSP Pension

har meldt begge ønsker ind til Release-Plan-Processen i Forca for 2012 og 2013. Den første
tilbagemelding fra Forca var, at der ikke var ressourcer til løsning af disse opgaver, som
skønsmæssigt blev estimeret til 3-6 mio.kr. (excl. moms). Vi er fortsat i dialog med Forca
om at få gennemført mindst en af opgaverne i 2012, sandsynligvis punkt a).

7. Hvornår får de pensionister som pr. 1. juli 2011 valgte om til Afdeling Markedsrente besked
om, deres pension falder eller stiger pr. 1. januar 2012? Det skal for god ordens skyld
præciseres, at omvalget er gennemført pr. 1. juni 2011. Meddelelse om årsregulering af
pensionen vil i overensstemmelse med hidtidig praksis blive udsendt omkring årsskiftet.
Udviklingen på de finansielle markeder er så turbulent, at det er vanskeligt at udsende et
estimat på et tidligere tidspunkt, men vi er i dialog med Forca om en tilretning af itsystemet, så der kan ske en bedre advisering, gerne baseret på en udjævningsmekanisme,
men det vil ikke kunne nås til førstkommende årsregulering.
8. FSP har tilkendegivet at ville efterkomme ønsket om en større åbenhed om de
kapitalandele/aktiver som udgør FSP’s formue. FSP har outsourcet stort set hele sin formue
ekskl. ejendomme, til FSP Invest F.M.B.A. Hvornår får FSP’s medlemmer adgang til
specifikationer af de enkelte kapitalandele, som udgør den portefølje, der administreres af
FSP Invest F.M.B.A.? (På internettet er det muligt at se specifikationen over beholdningen
af Obligationer II pr. 31. december 2010 på 5.115 mio. kr., men herudover er der vel noget
der ligner yderligere 10.000 mio. kr.). Det er korrekt, at FSP Pension gerne vil udvise større
åbenhed om investeringerne under hensyntagen til en prioritering af ressourcer og
omkostninger, men der er ingen aktuelle planer om at udarbejde og vedligeholde en
fuldstændig oversigt over samtlige FSP’s enkeltinvesteringer, som er et betydeligt fire-cifret
antal fondskoder.
Spørgsmålene blev stillet 2. november 2011 - Sven-Ove Larsen, Bent Rasmussen, Asbjørn Tofthøj
Olsen og Frode Sørensen.

