
Denne information retter sig i første række til medlemmer af FSP Markedsrente,  
der i perioden 22. marts og frem til 1. april 2014 fremsendte protestmail eller brev 
til AP Pension, og fik svarmail (standardbrev) omkring 4. april 2014 fra AP Pension. 
 
I brevet /mail fra AP Pension har selskabet under sidste hovedafsnit: 
 
Individuel beregning er ikke en mulighed, andet afsnit , tredje linje  bl.a. skrevet: 
 
…Det fremgår af Finanstilsynets afgørelse af 24. marts 2014, at…. 
 
Efter Initiativgruppens opfattelse beror det på en fejl eller misforståelse, at AP Pension 
benævner brevet fra Finanstilsynet som en afgørelse, idet der rettelig er tale om 
Afslutning af sag. 
 
De øvrige dele af indholdet i afsnittet er korrekt fremstillet i AP Pensions svarbrev /mail. 
 
Forklaring: 
 
Denne sag handler om varslingsbreve af 20- januar 2014, og var en sag mellem 
Finanstilsynet og AP Pension. Finanstilsynet sluttede sagen 24. marts 2014. 
 
Når vi lægger så megen vægt på, at det fremstilles korrekt, er det fordi det kan få efter- 
følgende betydning for vore medlemmers muligheder for at videreforfølge sagen om der 
ved varslingen m.v. er iagttaget ”god skik” og om der er handlet rimeligt og betryggende i 
forbindelse med varslingen og de dermed forbundne baggrundsinformationer, eller mangel 
på samme. 
 
På anmodning via ét af vore medlemmer har vi fået tilsendt ét eksemplar fra både AP Pension 
og fra Finanstilsynet. 
 
En af de nærmeste dage vil du kunne læse brevet på vores hjemmeside: www.s-frode.dk 
 
Forud for at vi sender denne berigtigelse, har vi rettet henvendelse til AP Pension  11. april 
2014 med opfordring til, at de selv rettede fejlen ved udsendelse af supplementsbrev / mail til de 
som har modtaget svarbrevet / mailen på den indsendte klage. Henvendelsen er 24. april 2014  
besvaret med, at AP Pension ikke finder anledning til en ændring af det ordvalg, der er anvendt. 
 
Vigtigt 
 
Det er meget afgørende, at du gemmer denne berigtigelse sammen med de øvrige 
dokumenter, varslingsbrev, protestmail / svarmail /brev og eventuelt andre dokumenter. 
 
Den 26. april 2014 
for INITIATIVGRUPPEN 
 
Bent Rasmussen        Frode Sørensen 
 
c/appension.berigtigelse.af.svarbreve. af. 4.4.2014.bentrasmussen 
 

 

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

