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Fremtiden tilhører medlemsdemokratiet
Fra 1. januar 2017 ophører Unipension med at
eksistere, og MP Pension skal stå på egne ben.
Det har vi gjort i mange år før, vi blev en del af
Unipension – og det kan vi gøre igen. Heldigvis har vi en størrelse og soliditet, der gør, at vi
fortsat kan levere værdi til jer som selvstændig,
medlemsejet pensionskasse.

Det er en helt ny begyndelse for
MP Pension, og fremtiden ser lys ud.

De seneste måneder har vi i MP´s bestyrelse
sat os ned og tænkt os grundigt om. Vi har haft
en unik mulighed for at starte forfra og gentænke, hvad det nye MP skal være for en størrelse.
Og vi er enige om, at vores fornemmeste mål
som pensionskasse er, at I medlemmer ville
vælge MP, hvis I havde mulighed for at vælge
frit.

Det er MP Pensions forpligtelse at give jer
medlemmer det bedst mulige afkast, og derfor skal alt, hvad vi foretager os have det
sigte. Men vi vil også investere på et ansvarligt
grundlag, og vi vil gerne i dialog med jer.
Derfor har vi i løbet af efteråret holdt tre
dialogmøder om vores nye klimakurs. Jeg vil
gerne sige tak til dem, der mødte op for en god
og konstruktiv dialog, som vi i bestyrelsen fik
meget ud af.
Hvis du har holdninger, idéer eller andet, som
du gerne vil dele med mig, kan du skrive til mig
på formand@mppension.dk

Egon Kristensen
Bestyrelsesformand

Betal ekstra til din pension og udnyt skattefradraget i år
Pensionskassen skal have modtaget pengene senest 30. december, som er årets sidste bankdag.
Har du brug for rådgivning, er du meget velkommen til at ringe på 3915 0102.
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Fokus i det nye MP
Fra 2017 er MP ikke længere en del af Unipension-samarbejdet.
Hvad betyder det for medlemmerne? MedlemsNyt har sat
bestyrelsesformand Egon Kristensen stævne til en snak om
fremtidens fokusområder.
Hvad er grundelementerne i det nye MP?
Vi opererer med fire fokusområder: Ansvarlige
investeringer, Investeringsafkast, Service &
Produkter og Medlemsvirksomhed. De skal
tilsammen give medlemmerne en ny og bedre
medlemsoplevelse.
Hvorfor er det så vigtigt med ansvarlige
investeringer?
Klimaudfordringerne er et af de allerstørste
problemer i vores samfund, og her har MP
Pension naturligvis et ansvar. Vi skal sikre, at
vi får udbygget vores ansvarlige investeringer.
Vi er nogle af dem, der dedikerer allerflest
ressourcer til området. Derfor bliver det
naturligt et af pensionskassens omdrejningspunkter.
Et andet fokusområde er investeringsafkast.
Hvorfor?
MP Pension har gennem en årrække været
én af de pensionskasser i Danmark med det
bedste investeringsafkast. Et godt investeringsafkast er af afgørende betydning, da det
er langt den største kilde til at finansiere de
pensioner, vores medlemmer skal leve af, når
de ikke længere er på arbejdsmarkedet.

Hvordan skal medlemmerne opleve, at MP
leverer værdi til dem?
Service og produkter er vigtige for, at vi kan
sikre vores medlemmer det gode liv, de efterspørger. Vi ved fra medlemsundersøgelser,
at de af vores medlemmer, der har været i
kontakt med pensionskassen, har været meget
glade for vores service. Det er vores hensigt,
at langt flere medlemmer skal opleve den
gode service. Samtidig skal vores produkter
reflektere medlemmernes behov.
Hvordan kommer medlemmerne til at
mærke, at MP i højere grad er en medlemsvirksomhed?
På sigt vil medlemmerne opleve en pensionskasse, der i langt højere grad tager
udgangspunkt i den enkelte. Vi vil være der for
medlemmerne, når de har brug for det. Det er
vores soleklare ambition at være nærværende
og relevant for vores medlemmer, så de bliver
betrygget i, at de har den bedste pensionskasse, der imødekommer lige præcis deres
individuelle behov.

Tekst: Thomas Jensen

MP i tal

116 6,3% 104

tusind medlemmer

Investeringsafkast
i årets første tre
kvartaler

mia. kr. i
samlede aktiver
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Levealder
på 150 år udfordrer
vores velfærd
DNA-forsker Eske Willerslev blev professor allerede som 33-årig.
Hans revolutionerende resultater giver genklang i internationale
forskerkredse og er med til at ændre vores forståelse af både
fortiden og fremtiden. Blandt andet forudser han, at vi mennesker
om 50 år kan blive op til 150 år gamle.
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MedlemsNyt møder Eske på hans arbejdsplads på Geologisk Museum i København.
Bag døren til kontoret brøler hans stemme
entusiastisk på engelsk. Han er på Skype
med en australsk kollega. Få minutter senere
inviterer han indenfor. Kontoret er indrettet i
en sælsom blanding af røde Eames stole, en
hyggelig sofagruppe, tunge bøger og kranier.
Eske er meget imødekommende og taler
ivrigt fra første færd. Han er en verdensmand,
der rejser jorden rundt, og engelske gloser
blandes ivrigt med danske. Han er i den grad
optaget af sit fag og den betydning, det har
for det moderne menneske. Når han bliver
spurgt om DNA-forskningens største bidrag til
verden, falder svaret prompte:
”Det er det forskningsområde, der revolutionerer vores verden lige nu og kan give nye
svar på menneskets og jordens udvikling.
Hvis jeg skal blive konkret, så se på cancerforskningen. Måden, vi kan karakterisere
tumorer på, har ændret sig markant ved
hjælp af DNA-forskning. Vi har fundet ud af,
at kræft ikke bare er kræft. I det hele taget kan
DNA-forskningen hjælpe os med at forebygge
og identificere sygdomme. Som jeg ser det,
er det kun overgået af den teknologiske
revolution”.
Han læner sig frem i stolen og ser alvorlig ud.
”I løbet af 10-20 år vil vi kunne forudse en
masse ting i vores liv. For eksempel, hvor
gamle vi bliver, hvilke sygdomme vi får, og
hvilken partner, der bedst matcher os. Jeg
vil tro, at mennesker om 50 år vil kunne blive
mellem 120 og 150 år”.
Vi skal arbejde mere og længere
Til daglig leder Eske 50 skarpe hjerner på
Center for Geogenetik. For at blive ansat dér
skal man arbejde hårdt og være blandt de
bedste i verden. Det er et hårdt udskilningsløb
med få stillinger og mange om buddet.

nok gået glip af en del fødselsdage og sociale
aktiviteter gennem tiden. Men det er prisen,
man må betale for at nå sine mål”.
Og dem har han i den grad nået. Men han har
mod på meget mere og har gjort sig en del
tanker om, hvad DNA-forskningen kommer til
at betyde i de kommende år.

I mange år arbejdede jeg sindssygt meget,
gerne fra 9 om morgenen til midnat.
”Velfærdssamfundet bliver udfordret. Hvis
vi bliver 150 år, vil vi jo heldigvis være friskere
meget længere end i dag. Og vores modstand
mod at arbejde mere og gå senere på pension
er nødt til at ændre sig. Udlændinge arbejder
meget mere end danskere. For dem er det en
kæmpestor mulighed at få lov til at arbejde
her. I min barndom fik jeg altid at vide, at danskerne er de bedst uddannede og de mest
kreative. Hvis det nogensinde har været sandt,
så er det i hvert fald ikke sandt længere, og vi
er nødt til at stramme op”.
Rejser giver forståelse
Eske deler sin arbejdstid mellem kontorarbejde, laboratorieforsøg og ekspeditioner.
Han trives ikke med stilstand, og hans forskning har ført ham verden rundt. På den konto
har han været i verdens udkanter mange gange
og mødt mange forskellige kulturer, som i den
grad har påvirket ham.
”Det er sindssygt interessant at blive klogere på verden ved at opleve den. At få forståelse for, hvorfor folk er forskellige, og hvor vi
kan finde common ground. Det burde være
alle forundt. Nu taler jeg ikke om charterferie,
men om at komme ud at se, hvordan virkelige
mennesker har det rundt omkring. Det ville
ændre folks holdning til en masse ting. Det har
det i hvert fald gjort for mig”.

”For mig og mange andre her er det en
livsstil. I mange år arbejdede jeg sindssygt
meget, gerne fra 9 om morgenen til midnat.
Hver dag. Også i weekenden. Jeg er godt
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TEMA

Om Eske Willerslev
• 45 år.
• Afleverede sin PhD-afhandling som doktordisputats og blev professor
ved Københavns Universitet som 33-årig.
• Leder af Grundforskningscenter for GeoGenetik ved Københavns Universitet.
Er ansat halvdelen af tiden som Prince Phillip Professor ved Cambridge University
i England og rejser minimum en tredjedel af året. Sidder desuden i Københavns
Universitets bestyrelse.
• Gift og far til to børn.
• Medlem af MP Pension.

Hvad betyder den
stigende levealder
for din pension?
Danskernes levealder stiger hurtigere end
forventet, og de politiske strømninger peger
lige nu i retning af, at pensionsalderen bliver
hævet de kommende år.
Derfor er det relevant at overveje, om du bør
sætte pensionsindbetalingerne op, hvis du har
planer om en lang pensionisttilværelse
For en 40-årig i dag er det svært at forestille
sig, hvordan man har det som 70-årig, for man
har kun sine forældre at sammenligne sig med.
Men ifølge forskerne får en 40-årig det bedre
som 70-årig end den 70-årige har i dag, og så
kan vi formentlig holde til at arbejde længere.
Den gode nyhed er altså, at vi lever længere og
bliver friskere og friskere, men hvis vi vil opretholde samme levestandard som en pensionist
har i dag, så skal vi spare mere op. Jo længere,
man bliver på arbejdsmarkedet, des mere får
man naturligvis sparet op.

6

Senere på pension
Hvis levetiden stiger, men pensionsopsparingen er uændret, så skal midlerne strække
over flere år. Det betyder, at den årlige pension
bliver lavere. For at kompensere for det, er der
tre ting, du kan gøre:
• Indbetale mere
• Gå senere på pension
• Skrue ned for din forventede levestandard
som pensionist
En simpel tommelfingerregel siger, at livsvarig pension bliver ca. 7 % større i årlig
udbetaling, hvis den udsættes et år. Det vil
sige, at hvis du har 15 % lavere ydelser i
prognosen for alderspensionen, så skal du
påregne at arbejde to år mere for at få samme
beløb som før ændringerne.

Tjek dine pensionstal på
mppension.dk/min-pension

Tidlig pension koster
Hvis du fx ønsker at gå på pension som 65-årig og gerne vil have samme levestandard som dem, der går
på pension som 68-årige, så kræver det en væsentlig forhøjelse af den månedlige pensionsindbetaling.
Præcis hvor meget afhænger af din alder:

Hvis du er 30 år (og nyoptaget)

Hvis din gage er 360.000 kr.

vil en uændret pension udbetalt allerede fra
du fylder 65 år, 66 år og 67 år kræve:

så svarer det til:

Merbidrag i %

Merbidrag pr. måned

3,8%

1.130 kr.
2,5%

750 kr.
1,2%

65 år

66 år

67 år

370 kr.
65 år

66 år

67 år

Hvis du er 50 år (og har sparet 1 mio. kr. op og har en gage på 500.000 kr.)
så vil en uændret pension udbetalt allerede fra:

65 år kræve et merbidrag på 10,1 % eller 4.150 kr. pr. måned.
66 år kræve et merbidrag på 6,3 % eller 2.580 kr. pr. måned.
67 år kræve et merbidrag på 3,0 % eller 1.240 kr. pr. måned.
Bemærk, at der er en række individuelle forhold, så ovenstående er kun vejledende.

MP-medlemmers levealder
Pr. 1. januar 2017 forudsætter MP Pension, at de nuværende 67-årige pensionister i gennemsnit lever yderligere
20,6 år. Dette tal justeres løbende, så vi om:

10 år forudsætter, at de 67-årige i gennemsnit lever yderligere 21,1 år
20 år forudsætter at de 67-årige i gennemsnit lever yderligere 22,7 år
30 år forudsætter at de 67-årige i gennemsnit lever yderligere 24,7 år
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På baggrund af en omfattende proces med det internationale headhunterfirma Korn Ferry har en enig bestyrelse valgt
Jens Munch Holst som ny direktør for MP Pension.

Ny direktør:
Medlemmerne skal
mere i centrum
Hos MP Pension er det medlemmerne, der bestemmer. Derfor har vi
etableret et medlemspanel, der er med til at give input til fremtidens
pensionskasse.

Mange MP-medlemmer ved ikke, at de er
medejere af pensionskassen, at de har medindflydelse og kun betaler en kostpris for deres
pensions- og forsikringsprodukter. Afkast skal
ikke genereres til aktionærer eller andre ejere –
8

overskuddet havner hos medlemmerne. Det vil
vi gerne oplyse flere om.
”Vi tager vores medlemmer alvorligt. Vores mål
er, at de skal have oplevelsen af, at MP Pension

er deres pensionsselskab. Det optimale ville
være, at de også vælger at blive, selv hvis de
skifter arbejde. Vi skal opbygge en relation til
langt flere end de ca. 10 %, vi er i kontakt med
i dag”, fortæller MP Pensions nye direktør
Jens Munch Holst.
Input fra medlemmer
For at blive klog på, hvad medlemmene har
brug for, har MP Pension etableret et medlemspanel på 400 medlemmer. De giver via
interviews og spørgeskemaer input til, hvordan
de kunne tænke sig, at deres pensionsselskab
kommunikerer og agerer. Medlemspanelet
bruges løbende til at teste, hvordan samarbejdet med medlemmerne kan blive bedre. Eksempelvis bliver breve fra MP Pension
diskuteret med medlemspanelet for at undersøge, om de er forståelige.
”Tidligere har vi arbejdet som et traditionelt
pensionsselskab, hvor kommunikation fra os
har været formelle skrivelser. Hvis det afstedkom konkrete spørgsmål, måtte medlemmet
selv henvende sig. Det bliver nu vendt på
hovedet, så vi henvender os, når det er vigtigt.
Medlemmerne skal opleve, at vi tilbyder dem
individuel rådgivning, når det er relevant for
den enkelte.”, siger Jens Munch Holst.
Pension er den største opsparing
Medlemspanelet har tydeliggjort, at pension
fylder ret lidt i medlemmernes bevidsthed til
trods for, at pensionsindbetalingen udgør op
til 17,5 % af den månedlige løn og nok er den
største opsparing, de har. Deres input har
også vist, at det er nødvendigt at have langt

mere viden om medlemmerne for at øge
kvaliteten af rådgivningen.
”Hvis vi skal give en relevant og helhedsorienteret rådgivning, så skal vi kende
medlemmerne. Vi skal vide, om de har børn,
om de er gift eller samboende etc.” forklarer
Jens Munch Holst.

Medlemmerne skal opleve, at vi tilbyder
dem individuel rådgivning, når det er
relevant for den enkelte.
Dialog med den enkelte
MP Pension er begyndt at henvende sig
direkte til medlemmerne via e-mail og e-Boks.
Tidligere
foregik
kommunikationen
via
gammeldags brev, som ikke er oplagt til
tovejs kommunikation.
Vi har her i efteråret sendt 75.000 adviseringer
ud direkte til medlemmerne via e-Boks. Og
takket være medlemspanelet var indholdet
så relevant og brugbart for modtagerne, at
MP Pension har kunnet registrere en øget
forståelse og aktivitet på de dele af websitet,
der blev linket til.
”Vores nye kurs skaber en dialog med det
enkelte medlem, som vi forpligter os til at gøre
forståelig, så medlemmet kan forholde sig til
sine muligheder og konsekvenserne af forskellige valg. Dialogen skal altid være nærværende
og relevant”, slutter Jens Munch Holst.

Jens Munch Holst kort fortalt
• Alder: 52 år.
• Uddannelse: Cand.merc.aud. og HD fra CBS.
• Karriere: Har mere end 25 års erfaring fra den finansielle
sektor. På CV’et står blandt andet Nykredit, Kommune
Forsikring, Fair Forsikring, Gjensidige og Tryg.

• Overtog jobbet som konstitueret direktør i Unipension
i februar 2016. Bliver fra 1. januar 2017 direktør i det nye
MP Pension.
• Privat: Gift og far til to børn.
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Knap 300 medlemmer viste stor
interesse for klimaudfordringerne
og for MP Pensions ansvarlige
investeringer ved de tre dialogmøder i Århus, Odense og
København.

Ansvarlig klimakurs
på rette vej
I efteråret har MP Pension afholdt tre dialogmøder om pensionskassens nye klimakurs. Mødet med medlemmerne har givet gode
input til det videre arbejde med ansvarlige investeringer.

10
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Se video fra dialogmødet
i København på MP Pensions
YouTube kanal.

Intentionen med dialogmøderne var at give
bestyrelsen og medlemmerne mulighed for
at møde hinanden og diskutere MP´s arbejde
med klimadagsordenen.
”For bestyrelsen har møderne været en rigtig
god mulighed for at komme tæt på medlemmerne og høre, hvad deres tanker og synspunkter er omkring klimadagsordenen. Og
noget af det, vi har fået bekræftet er, at der er
en dyb og ægte interesse, men også bekymring omkring klimaet. Det er en bekymring,
bestyrelsen deler. Det er også derfor, at vi på
generalforsamlingen i 2016 som den første

pensionskasse herhjemme knyttede vores
investeringspolitik sammen med klimamålene, der blev vedtaget på COP21-mødet
i Paris”, siger formand for MP´s bestyrelse
Egon Kristensen.
Men bestyrelsesformanden ser også udfordringer i forhold til at få fortalt medlemmerne,
hvad det egentlig er, pensionskassen foretager sig.
”På dialogmøderne har jeg noteret mig, at
flere medlemmer spurgte, hvad det helt konkret er, at pensionskassen gør for at bidrage
11

til en løsning på klimaproblemet. Og det er
jo et helt legitimt spørgsmål, som vi skal blive
endnu bedre til at besvare. For vi gør faktisk
en del – vi er en aktiv investor, vi er blandt
dem, der dedikerer allerflest ressourcer til arbejdet med ansvarlige investeringer. Og vi
deltager i en række nationale og internationale
samarbejder. De ting skal vi fremadrettet blive
endnu bedre til at få kommunikeret ud”.
Klimainvesteringer går efter planen
Tidligere på året allokerede MP Pension fem
mia. kroner til klimavenlige investeringer, og
i juli foretog pensionskassen den første
investering. Valget faldt på den danske virksomhed Bawat A/S, som har udviklet en ny og
klimavenlig måde at rense ballastvand på.

”Investeringen i Bawat er et perfekt eksempel på, hvordan vi kan få en god investering
og klima til at gå op i en højere enhed. Det er
sådan nogle muligheder, vi jagter i relation til
at investere resten af allokeringen på fem mia.
kroner”, siger Egon Kristensen.
Arbejdet med at identificere de rigtige klimainvesteringer følger den tidsplan, MP Pension
har lagt. Det betyder, at vi snart kan sætte navn
på flere virksomheder, som vi kan investere i.
”Denne proces tager tid, for vi er nødt til at
sikre os, at de investeringer, vi foretager os,
nu også er gode investeringer, som kan give
et fornuftigt afkast. Det er nu engang det, vi
er sat i verden for. Vi har så valgt, at det skal
være på et ansvarligt grundlag, fordi vi mener,
at de virksomheder, som kommer til at vinde
i det lange løb, er dem, som opfører sig ordentligt. Det hjælper vi dem med ved at være en
aktiv investor”, slutter Egon Kristensen.

Vidste du?
• MP Pension er et arbejdsmarkedspensionsselskab. Det er en pensionsordning, du indbetaler til via din arbejdsgiver, som indbetaler en fast procentdel af din løn til pension.
• Langt de fleste af MP Pensions medlemmer
er magistre, gymnasielærere og psykologer,
som har fået adgang til pensionskassen på
grund af deres uddannelse, overenskomst
eller arbejdsplads.
• Medlemmer kan blandt andet få indflydelse
på pensionskassen ved at deltage i den
årlige generalforsamling, ved direkte valg til
bestyrelsen og via MP´s medlemspanel.
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MP & klima
Det er MP Pensions opgave at skabe det højest mulige afkast
til vores medlemmer, men afkastet skal skabes på et ansvarligt
grundlag. Derfor arbejder vi konstant på at finde den bedste
balance mellem et højt afkast og hensyn til bl.a. menneskerettigheder, miljø, klima og arbejdsforhold.

Aktivt ejerskab
Vi udvælger nøje de virksomheder, vi investerer i, fordi vi vurderer, at de er en god investering.
Når vi investerer, forpligter vi os til at sikre, at den enkelte virksomhed overholder internationale
retningslinjer, konventioner og lovgivning. Den forpligtelse løfter vi ved at gå i dialog med virksomhederne, stemme på deres generalforsamlinger og - om nødvendigt - at stille forslag på
generalforsamlingerne. Vi har fx stillet forslag om at indarbejde klimamål i flere virksomheder.

Ny klimakurs – COP21 er trådt i kraft
Fredag den 11. november trådte klimaaftalen fra COP21
i kraft verden over.
På den seneste generalforsamling annoncerede
MP´s bestyrelse en ny klimakurs, som manifesterede sig
i en hensigtserklæring om, at klimamålene fra COP21
i Paris skal indgå i pensionskassens investeringsretningslinjer.
Klimamålet, der kom ud af klimatopmødet, dikterer,
at den globale temperaturstigning skal holdes under
2 grader og så tæt på 1,5 grader som muligt.

Vil du vide mere om ansvarlige investeringer?
MP Pension
kommunikerer
løbende om vores arbejde med ansvarlige
Charte
graphique
investeringer. Hvis du ønsker at modtage nyheder om ansvarlige investeringer en gang i kvartalet, så skriv til: ansvarlig@mppension.dk
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Kort & vigtigt
Ny pensionsreform i Grønland
Grønlands Selvstyre har vedtaget en ny pensionsreform, der træder i kraft den 1. januar 2017.
Den anvendes til medlemmer, der er skattepligtige i Grønland.

pensionsordning, som vi kalder en § 53Aordning. På en § 53A-ordning får man ikke
fradrag for indbetalinger, men til gengæld skal
der ikke betales skat eller afgift af udbetalingerne.

Som følge af den nye reform går pensionsindbetalinger fra januar 2017 ind på en ny

Læs mere på mppension.dk

Generalforsamling og
medlemsforslag i 2017
MP´s generalforsamling 2017 holdes den
25. april 2017 i Tivoli Hotel og Congress Center i
København.
Fristen for at fremsætte medlemsforslag er den
14. marts 2017. Skriv til post@mppension.dk

Nye regler for optagelse og invalidepension
På generalforsamlingerne i 2015 og 2016 blev
der vedtaget nye regler for optagelse og invalidepension. Bestyrelsen har besluttet, at de nye
regler træder i kraft pr. 1. januar 2017. De nye
regler betyder en lempelse af optagelsesreglerne for nye medlemmer. Herudover blev der
lavet ændringer i reglerne for helbredsbetingede ydelser.
Ændringerne falder inden for følgende
områder:
• Aldersgrænser for tilkendelse og udløb af
invalidepension
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•
•
•
•

Revurdering af tilkendelse af invalidepension
Midlertidig bidragsfritagelse
Modregningsregler
Andre ændringer af mere teknisk karakter

I forbindelse med indførelsen af de nye
modregningsregler har du måske ret til
udbetaling af invalidepension samtidig med,
at du er i fleksjob. I det tilfælde anbefaler vi, at
du kontakter pensionskassen, hvis du ikke
allerede modtager invalidepension.
Læs mere på mppension.dk

Har du aktiveret din E-Boks?
Husk, at MP Pension er begyndt at sende information til dig via E-Boks. Det er derfor vigtigt, at du
aktiverer din. Det gør du via e-boks.dk

Ændringer i forsikringsbetingelser for kritiske sygdomme

samme eller en anden slags kræft.

• Diagnosen ”kronisk hjertesvigt med
indoperation af ICD/CRT-enhed” udvides
med dækning ved indoperation af langtidsholdbar mekanisk hjertepumpe.
• Der er foretaget enkelte skærpelser under
”kræft” i form af ensretning af 			
diagnosekravene.
• Der indføres et krav om en méngrad under
”følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse” og ”følger efter Borreliainfektion
eller Tick Borne Encephalitis (TBE)”.

De øvrige ændringer består overordnet af:

Læs mere på mppension.dk

Fra 1. januar 2017 sker der ændringer i din
gruppelivsforsikring. Den største ændring er,
at du nu kan få udbetalt en sum penge for op
til to kræftdiagnoser, som er diagnosticeret i
forsikringstiden.
Der skal dog være gået mindst 10 år, siden den
første kræftdiagnose blev stillet, og der må
ikke have været konstateret tilbagefald i 10-års
perioden. Det er uden betydning, om det er

Beregningsrente på 3,75%
MP Pension forventer, at investeringsafkastet
bliver lavere i de kommende år. Derfor har
bestyrelsen valgt at sætte beregningsrenten

ned fra de nuværende 4,25 % til 3,75 % fra
1. januar 2017. Hvad det præcis betyder for dig,
kan du se på mppension.dk/min-pension

Giv os din e-mail
Vi har de seneste måneder arbejdet på at skaffe alle
medlemmers e-mail, og vi har nu ca. halvdelen. Hvis
du endnu ikke har sendt os din e-mail, så skriv til:
minmail@mppension.dk
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Er du MP´s nye testpilot?

Vi er en medlemsejet pensionskasse.
Derfor inddrager vi vores medlemmer
i udviklingen af pensionskassen.
Vi har en ny platform i støbeskeen, som
skal invitere vores medlemmer med ind
i maskinrummet. Derfor søger vi testpiloter – vi håber, det er dig.

For at blive testpilot skal du:
• Være medlem af MP Pension.
• Have dialog med os henover et par
uger (2-3 timer i alt).
• Deltage i et fysisk møde (2 timer).
Sådan bliver du testpilot
Du kan blive testpilot ved at sende
en e-mail til vores servicedesigner
Nele Sattrup: nsa@mppension.dk
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