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Aktives omvalg fra FSP Markedsrente til AP Netlink. 

 

I slutningen af 2011 gennemførte AP Pension en kampagne for at flytte aktive over fra FSP 

Markedsrente til AP Netlink. Vi gjorde opmærksom på, at det ikke var hensigtsmæssigt at en 

overførsel skete uden beregning af konsekvenserne (læs: reduktion i tilsagnet). Nu viser adskillige 

henvendelser, at efter offentliggørelse af de nye prognoser, så er der tale om en reduktion i den 

forventede pension på mellem 10-20 % i forhold til FSP's beregninger, for medlemmer i 

aldersgruppen 50/55+. 

 

Vi er i dialog med direktør Søren Dal Thomsen om problemet, det er vores holdning, at såfremt 

man ønsker det, skal der ske en tilbageførsel til FSP Markedsrente. 

I samme forbindelse er vi opmærksomme på at AP Pension mener at FSP har benyttet en 

levetidsberegning, som ikke holder. Også denne påstand forsøger vi at finde en forklaring på. 

Initiativgruppen har aftalt møde med AP's direktion den 2. april. 

 

Amalie 1 Limited  
I eftersommeren 2011 producerede Initiativgruppen et notat om Amalie 1 Limited, hvor FSP havde 

formidlet ansvarlig kapital til 17 medlemsinstitutter, denne formidling havde vi ikke noget imod, 

men vi var og er stadig uforstående over for at FSP tog den fulde risiko for alle tab indtil 700 mio. 

kr. I forbindelse med Spar Lollands kollaps tabte vi 150 mio. kr.. dermed er det samlede tab på 

560 mio. kr. og vi tør godt vove det ene øje og sige: de sidste 140 mio. kr. ryger også. 

Notatet om Amalie 1 Limited kan findes på www.s-frode.dk - tryk på "den gamle mand" og find 

notatet under "artikler og dokumenter". 

Vores portefølje af aktier i Spar Lolland, som på et tidspunkt havde en kursværdi på 110 mio. kr. er 

desværre også tabt. 

 

Valg af delegerede til AP Pensions Generalforsamling (kun aktuelt for pensionister og fripolicer, 

da aktive holder valg på anden måde) 

Fripolicer, Pensionister og ansatte i virksomheder med færre end 10 ansatte er placeret i valggruppe 

B2, i starten af januar kunne man melde sig til at deltage i afstemningen om hvem der ´skal være 

delegeret til generalforsamlingen den 30. april omkring 650 meldte til, heraf var omkring 40 % 

medlemmer af FSPmedlem i AP. 

I alt skal der vælges 80 delegerede og AP Pension havde egentlig ikke forventet at der kom mere 

end 80 forslag, men det gjorde det, der er opstillet 88 kandidater, som dem der har tilmeldt sig 

valget nu skal stemme på. Vi har kendskab til at 19 fra FSPmedlem i AP er opstillet, men der kan 

være flere. Hvis du er opstillet og ikke har hørt fra os (mail i onsdags) så send os lige en mail. Når 

vi har modtaget afstemningsreglerne vil vi udsende en stemmeanbefaling, så vi kan få alle vores 

kandidater valgt. 

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

