
Til alle medlemmer af FSP Markedsrente 
 
Afslutning af sag  6073-0130 ”God skik” 
Finanstilsynet 08042014 

 
Afslutningen foreligger i form af en meddelelse til ”FSP Medlem i AP Pension” 
der ikke offentliggøres. 
 
Den har således ikke form af en Afgørelse, der kan ankes. 
 
Det skyldes, at det er Finanstilsynet selv der 24.6.2013 tog sagen op, så der er 
således ikke nogen (part) ude fra involveret. 
 
Kontorchef Annette Bjåland Andersen, Finanstilsynet blev citeret i  
Økonomisk Ugebrev den  24/6-2013: 
 
”På baggrund af de nye informationer, Finanstilsynet har fået om omvalget i FSP i  
2011, vil vi nu tage sagen op . Det sker med henblik på at vurdere, om de kunder,  
der foretog omvalg til markedsrente, traf deres valg på et fyldestgørende grundlag. 
Finanstilsynet vil således bede AP Pension som det fortsættende selskab efter  
fusionen med FSP, om en redegørelse for forløbet.” 
 
Vi bidrog med en seks siders redegørelse 30. juli 2013 sendt til Pensionskontoret og 
til Kontoret for forbrugerspørgsmål og finansielle formidlere. 
 
Finanstilsynet slutter 8. april 2014 sagen : 
 
”Henset til den trufne afgørelse (2/4-2014) og henset til, at AP Pension  for Finanstilsynet 
har forelagt en rimelig model for udbetaling af kompensation til medlemmer, der har valgt 
om i henholdsvis 2011, 2012 og 2013, betragter Finanstilsynet sagen som afsluttet.” 
 
Èn af de nærmeste dage vil du kunne læse brevet på vores hjemmeside www.s-frode.dk 
 
Kommentarer 
 
FSP´s ledelse har uden at oplyse det i omvalgsmaterialet, været klar over levetidsproblema- 
tikken, idet de havde foretaget hensættelser til imødegåelse af forhøjede levetider. Det er de  
hensættelser, der ifølge Afgørelsen af 2/4-2014 nu skal fordeles til udvalgte medlemmer af  
FSP Markedsrente i henhold den såkaldte kompensationsordning. 
 
Alligevel vælger Finanstilsynet at afslutte sagen  om ”God skik” uden at have taget stilling 
til om FSP medlemmerne fik forelagt et fyldestgørende grundlag ved omvalget i 2011. Kun ind- 
direkte ved at godkende den nævnte kompensationsordning, som vi ikke betragter som en  
kompensation; men beløb, som burde have været udbetalt som omvalgsbonus ud over de 2% 
i 2011 
 
Den 26. april 2014 
for INITIATIVGRUPPEN 

http://www.s-frode.dk/


 
Bent Rasmussen        Frode Sørensen 
 
 c/appension.afslutning.af.sag.finanstilsynet.08042014. bentrasmussen. 


