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Medlemsinformation
angående udviklingen for vore medlemmer I FSP Markedsrente
siden seneste medlemsinformation af 9. april 2014
Finanstilsynets Afgørelse i én sag og Afslutning af to sager
24.marts 2014 sag nr. 6073-0181 Afslutning af sag angående varsling af
nedsættelse af pensionsydelser fra 1. april 2014
Afsluttet af Finanstilsynet i forhold til AP Pension
med blåstempling af varsling og formulering af
varslingsbrevet af 20. januar 2014
2. april 2014 sag nr. 6073-0130 Afgørelse angående påtale og to påbud.
Tilbageførsel af hensættelser til visse af de som
valgte om i 2011 og til AP Netlink i 2012 og 2013.
Af Finanstilsynet og AP Pension benævnt en
kompensationsordning – angivet til 170 mill.kr.
8. april 2014

sag nr. 6073-0130 Den oprindelige sag startet af Finanstilsynet i
i juni 2013, og hvor vi bidrog med 6 siders
redegørelse 30. juli 2013. Er afsluttet uden
videregående undersøgelser og konklusioner
angående om reglerne om ”God skik” er iagttaget.
Sluttet ved brev til ”FSP Medlem i AP Pension”, og
alene henset til Afgørelsen af 2. april 2014 med
en såkaldt kompensationsordning.

Afgørelsen af 2. april 2014 kan læses på Finanstilsynets og AP Pensions hjemmesider. De to
afsluttede sager af hhv. 24. marts og 8. april 2014 er ikke offentliggjort; men Finanstilsynets
Afslutningsbreve kan ses på vores hjemmeside www.s-frode.dk om få dage.
Ad. varsling af nedsættelse af pensionsydelser, herunder afslutning af sag 24.marts 2014
Med yderst kompetent bistand af ét af vore medlemmer har vi fået tilsendt brevet fra
både Finanstilsynet og fra AP Pension.
Som anført ovenstående omhandler Finanstilsynets Afslutningsbrev af 24. marts 2014 kun
en vurdering af varslingen og formuleringen; medens der ikke er taget stilling til det
bagvedliggende manglende grundlag for nedsættelse eller forhøjelse af pensionsydelserne.
Det siger sig selv, at der skal arbejdes videre med denne sag, og vi er gået i gang.
Ad. Afgørelsen af 2. april 2014 med en såkaldt kompensationsordning.
Som vi redegjorde for i vores medlemsinformation af 9. april 2014 er afgørelsen karakteriseret
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ved, at den skal gennemføres i flere tempi, først inden udgangen af 2. kvartal og senere med
yderligere information inden udgangen af 2014.
Vi ønsker at få maksimal indflydelse på hvad der skal ske, herunder også spørgsmålet om
personkredsen er bred nok (inklusive medlemmer i aktiv tjeneste, der vil komme til at se
prognosenedskrivninger givetvis på årsopgørelserne for 2013, der udsendes i juni 2014, hvad
skal der tilbageføres af hensættelser, efter hvilke metoder beregnes disse, og er der mangler).
Ad. den oprindelige sag i Finanstilsynet angående ”God Skik” reglerne
Det er selvfølgelig kommet bag på os, at Finanstilsynet har sluttet denne sag uden nærmere
at gå ind i sagens substans; men alene slutter sagen med henvisning til Afgørelsen af 2. april
2014 angående den såkaldte kompensationsordning, der som foran anført handler om
tilbageførsel af visse hensættelser, som medlemmerne, der valgte om til FSP Markedsrente
blev snydt for i 2011 og senere ved omvalg til AP Netlink i 2012 og 2013.
Den eventuelle videre behandling af denne sag, skal ses lidt i sammenhæng med nedenstående
omtale af Forbrugerombudsmandens bestræbelser på, at opnå AP Pensions samtykke til en aftale
med Forbrugerombudsmanden om suspension af forældelsesfristen ved udskydelse af tidspunktet
for forældelsesfristens indtræden til 1.januar 2016. Svar ventes i løbet af få dage.
Forbrugerombudsmanden
Vor henvendelse i februar 2014 til Forbrugerombudsmanden har foreløbig været frugtbar på
tre fronter. For det første er det vores vurdering – som det også har været beskrevet i medierne-,
at Forbrugerombudsmandens henvendelse til Finanstilsynet 14. marts 2014 for alvor satte skred
i sagsbehandlingen , der da havde varet et år. For det andet tog Forbrugerombudsmanden 9. april
2014 initiativ til at skrive til AP Pension om suspension af forældelsesfristen. Og endelig har vi en
fortsat inspirerende dialog senest ved samtale onsdag den 23. april 2014 med
Forbrugerombudsmandens chefkonsulent på denne sag.
Det videre forløb
Som vi ser det i dag , vil vi derfor givetvis inden længe vende tilbage til spørgsmålet om afgivelse af
fuldmagter for fortsættelse af sagerne i Initiativgruppens regí, eller nu eller senere via tredjemand
f.eks. advokat eller Forbrugerombudsmanden. Vores plan er i første omgang at rette henvendelse
til den gruppe af vore medlemmer, der fulgte anbefalingen om inden 1. april at indsende protest
til AP Pension mod varslingen af 20. januar 2014 m.v.
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