
 Pensionist i FSP    4/2012 

 

 

Spørgsmål til FSP’s bestyrelse og direktion i forbindelse med fusion mellem FSP og AP 

Pension: 

1) Er det korrekt, at fusionen mellem FSP og AP Pension ikke kan besluttes på FSP’s 

generalforsamling den 19. april 2012, da der iflg. FSP’s vedtægter § 21 skal være tilslutning 

fra 2/3 af alle FSP’s medlemmer, hvilket må anses for at være umuligt. Skal fusionen derfor 

endeligt besluttes ved en urafstemning eller ved en ekstraordinær generalforsamling? 

 

2) Hvornår er det planlagt, at den endelige sammensmeltning af FSP’s og AP Pensions formuer 

skal ske? Skal FSP lave særskilt regnskab for 2012 og evt. 2013 og senere? 

 

3) AP Pension opdeler medlemmerne i grupper jfr. deres valgregulativ. A 1 og A 2 for 

arbejdsgivere, B1, B2 og B3 for de forsikrede (medlemmerne). Hvordan og hvor  

indplaceres FSP’s medlemsvirksomheder? Vil hvert institut blive særskilt registreret? 

Hvordan og hvor indplaceres FSP’s medlemmer? 

 

4) Får FSP (arbejdsgivere og medlemmer) fra start, et antal delegerede og får FSP fra start 

plads(er) i bestyrelsen? 

 

5) Er der i forbindelse med fusionen planlagt ændringer i de nuværende vedtægter i Foreningen 

AP Pension f. m. b. a. og i givet fald hvilke paragraffer?  

 

6) Vil man altid kunne definere gruppen af FSP-medlemmer i AP Pension? 

 

7) Vil FSP’s risikogrupper i FSP Markedsrente, Traditionel og Gennemsnit fortsætte 

uforandret, eller vil de blive integreret i bestående grupper i AP Pension? 

 

8) AP Pension tilbyder sine medlemmer, at 50 % af formuen kan placeres i Markedsrente og 50 

% i Gennemsnitsrente. Vil FSP medlemmerne i Gennemsnitsrente og Traditionel få dette 

tilbud? Hvis JA, vil de medlemmer, som i 2011 valgte sig over i Markedsrente få samme 

mulighed? 

 

9) Ligger kompetencen i AP Pension med hensyn til investeringspolitik, herunder beslutning 

om strategi, etik og konkrete investeringer, i bestyrelsen? Er der på dette område i 

forbindelse med fusionen planlagt ændringer så f. eks. generalforsamlingen (de delegerede) 

vil få bestemmende indflydelse på investeringspolitikken? 

 

 

 

 



 

10) Overvejes det, at give de FSP medlemmer som i 2011 ikke valgte Markedsrente, at foretage 

et nyt valg nu, f.eks., før fusionens gennemførelse? 

 

11) Hvilke kontraktlige forpligtelser har FSP over for FORCA? 

 

12) Hvilke kontraktlige forpligtelser har FSP over for domicilet i Hellerup? 

 

13) Hvad sker der med det varslede Solvens II gebyr på 906 kr. 

 

14) FSP har de seneste år opkrævet betaling for ydelsesgaranti, det gør AP Pension os bekendt 

ikke, hvad sker der fremover?   

 

 

12. marts 2012 

 

 

På vegne medlemmerne i Pensionist i FSP 

Sven-Ove Larsen, Bente Rasmussen, Asbjørn Tofthøj Olsen og Frode Sørensen 


