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Vil du med i MP’s bestyrelse?
Her i efteråret er der valg til MP Pensions bestyrelse, hvor der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer. Alle medlemmer har mulighed for at
stille op og tage aktivt del i pensionskassens
udvikling. Jeg håber, mange vil benytte sig af
muligheden, for det er vigtigt og meningsfyldt
arbejde. Vi er i gang med at udvikle et nyt MP,
som er mere relevant og i øjenhøjde med medlemmerne, så I alle får det optimale ud af jeres
pensionskroner – og det arbejde fortsætter de
kommende år, så kom og vær med.

Det er de penge, man sætter ind på
pensionskontoen, mens man er ung,
der virkelig rykker.
Den seneste medlemsundersøgelse har vist,
at interessen for pension er lavest blandt de
yngre medlemmer. Det vil vi gerne ændre på,
for det er de penge, man sætter ind på pensionskontoen, mens man er ung, der virkelig
rykker i sidste ende. Og det er vigtigt løbende at justere sine forsikringsdækninger, så de
passer til ens liv, hvis man fx bliver gift og får
børn. Derfor har vi i dette nummer fokus på, at
pension også er for unge. Vi har mødt Vincent
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Hendricks, der både er medlem her hos os,
og har interessante indspark til, hvordan vi får
unge til at interessere sig for pension.
I løbet af sommeren har MP Pension ansat en
ny investeringschef, og I kan læse om hans visioner i dette nummer. Anders Schelde kommer
fra Nordea Liv & Pension og har solid erfaring
på området, så vi ser frem til at udvikle vores
investeringsstrategi i samarbejde med ham.
I løbet af efteråret inviterer vi igen til dialogmøder, hvor vi fortæller om, hvad der sker i pensionskassen, og I kan stille spørgsmål til bestyrelsen. Jeg håber at se mange af jer i Kolding
den 7. november og Gentofte den 9. november.
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
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MP på sociale medier
Kunne du tænke dig at vide mere om, hvordan MP administrerer
dine pensionskroner, og hvad der sker i pensionskassen?
Så kan du nu følge os på både Facebook, LinkedIn og Twitter.
Sociale medier er oplagte til dialog og let tilgængelig information, som du kan tilgå, når
det passer dig. Derfor har vi de seneste måneder brugt tid og energi på at etablere MP på
sociale medier. LinkedIn og Twitter har været
i gang nogle måneder, mens Facebooksiden
netop er åbnet. Og hvorfor så det?
Som supplement til vores andre kanaler til dialog – personlig pensionsrådgivning via mail
eller telefon, informationsmøder med oplæg,
dialogmøder etc. – har sociale medier den fordel, at de er tilgængelige hele døgnet og kan
tilgås fra både computer, tablet og mobil, når
det passer den enkelte bedst.
Nyheder via både tekst og video
MP Pension er ejet af medlemmerne, og der-

for er åbenhed om, hvad der sker i pensionskassen ekstra vigtigt. På sociale medier får vi
mulighed for at informere om nyheder, produkter, generalforsamlinger og andet godt i en let
tilgængelig og enkel form, som er til at forstå.
”Vi vil gerne sikre, at vores medlemmer får det
optimale ud af deres pensionsordning og de
penge, de indbetaler. Derfor gør vi nu endnu
mere for at fortælle, hvilke muligheder og services vi tilbyder – både ved hjælp af tekst og video på sociale medier”, siger Chef for Medlem,
Rådgivning og Services, Astrid Carlsen.
Skriv gerne til os på sociale medier, hvis du har
generelle spørgsmål eller gode idéer. Vi satser
på at svare på henvendelser på alle hverdage
inden for 24 timer.

Så mange danskere er på:

Twitter

2,2 mio.

Facebook

3,6 mio.

Foto: Colourbox

510.000

LinkedIn
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Hr. Hendricks
ved godt, han ikke
ligner en professor. Med
sine 193 cm, brede skuldre,
sorte tøj og sølvringe på fingrene forveksles han ofte med en
basketballspiller eller udsmider. Men
han bruger det aktivt og har vendt det til
sin fordel.
”Det sjove er at overraske, være bevidst om fordommene og så gøre det stik modsatte. Det
har jeg brugt i mit liv, og det kan MP også gøre.
Folk regner med, at pension er støvet og kedeligt, men hvis I er bevidste om det, kan I vende
det om. Jo mere fasttømrede og forudfattede,
folk er, jo lettere er det at ændre deres opfattelse”.

Pension er lidt ligesom at tage en
uddannelse. Det kan føles meningsløst
på den korte bane, men man bliver glad
for det hen ad vejen.
Vi sidder på Vincents kontor på Københavns
Universitet. Udenfor brager solen, sommerferien er lige slut, og professoren har travlt. Om
få dage udgiver han sin nye bog ”Fake News”
sammen med Mads Vestergaard, og der bliver
hevet i ham fra mange kanter. Alligevel giver
han sig god tid og svarer på spørgsmålene
med energi og begejstring.

Fotos: Ulrik Jantzen

Kant og Rosseau ville været skuffet
Til daglig leder han Center for Information og
Boblestudier, hvor et dedikeret team forsker
i samfundsbobler, sociale medier og falske
nyheder. Da han bliver spurgt, hvordan vi får
lavet en pensionsboble, så pension bliver relevant og vedkommende for unge, falder svaret
prompte.

4

”Det bliver svært, for der er rigtig meget information derude, og alle slås om opmærksomhed. Hvis vi troede, at informationstidsalderen
ville gøre os i stand til at træffe notorisk bedre
beslutninger, så har vi taget fejl. Hvis Kant og
Rosseau havde vidst, at mere information gør
folk mere snæversynede og mere polariserede,

så
ville
de drømme sig tilbage til den mørke
middelalder. Det er
ærgerligt”, siger Vincent
Hendricks, der hylder fornuften og gerne vil have værdier som tillid, viden og dannelse til
at overleve i en digital tidsalder.
”Den person, der har flest følgere på sociale
medier, er Taylor Swift – ikke nødvendigvis personer, vi forbinder med fundamental værdi.
Der flyder så meget ligegyldig og ukvalificeret
information rundt på nettet, så jeg arbejder
på at udvikle nogle redskaber, som kvalificerer informationsstrømmen og dermed folks
beslutningsgrundlag. Et ikke-reguleret marked for information har lidt samme karakter
som et ikke-reguleret finansielt marked, som
vi så i 00erne. Det er farligt”, advarer Vincent
Hendricks.
Gør verden til et bedre sted
Alligevel er han fuld af idéer til, hvordan unge
kan blive interesseret i pension.
”I skal vise unge, hvem MP er – vise, at I tager
ejerskab. Jeg bryder mig ikke nævneværdigt
om Karl Lagerfeldts jakkesæt, de er for smalle
og fimsede. Og jeg bryder mig ikke om Chanel
no. 5, men hvis de to brands gik sammen og
ville være med til at sikre fred i Mellemøsten,
så ville jeg støtte dem. I har penge, I har magt
og kan være en del af en større dagsorden om
at gøre denne her verden til et bedre sted at
være”.
Vincent Hendricks mener, der er høj grad af
tillid til MP Pension.

TEMA: UNGE & PENSION
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”Man regner med, I altid er der, men man tænker aldrig på jer. Pension er som tandpasta. Når
det er der, tænker man ikke over det, men hvis
det ikke er der, er man virkelig ærgerlig. Jeg har
tillid til jer og tror på, at I forvalter mine penge
på en ordentlig måde. Hvis I oven i købet kan
gøre det med et godt formål for øje, så er det
endnu bedre. Men I skal vise, at I har ambitioner i forhold til, hvordan I forvalter pengene.
Som jeg ser det, hænger interessen for pension nøje sammen med, hvad de penge, medlemmerne indbetaler hos jer, bliver brugt til”.
Det lange seje træk betaler sig
Ifølge Vincent Hendricks er pension lidt ligesom at tage en uddannelse. Det kan føles meningsløst på den korte bane, men man bliver
glad for det hen ad vejen.

”Alt i verden drejer sig lige nu om korttidsafkast,
og det passer dårligt sammen med pension,
for det kræver hårdt arbejde at spare op. Men
I skal animere til, at det lange seje træk betaler sig. Hvis MP begyndte at fortælle medlemmerne, hvad det er for en forskel, I gør, så ville
de støtte jer. Vis, at I gør noget godt i verden.
Vis, at I tænker langsigtet. Fortæl, hvorfor I ikke
investerer i klyngebomber eller krig”, siger han
og fortsætter:
”Jeg er med på, at afkastet skal sikres inden for
nogle rammer – men I kunne lave en pulje, der
kan bruges til at gøre verden til et bedre sted.
Helt konkret har World Economic Forum listet
de 10 største globale udfordringer. Støt dem og
vær en civilsamfundsaktør. Det kunne flytte noget for især den unge generation”.

Holder sit privatliv for sig selv
Vincent Hendricks er en ivrig samfundsdebattør med
stærke meninger og stor gennemslagskraft – og det
giver stor efterspørgsel. Men han deltager ikke i hvad
som helst, og det er vigtigt for ham at have fagligheden
i fokus.
”Jeg sondrer mellem Vincent som professor og Vincent
som privatperson. Jeg giver ikke personlige interviews eller er med i Vild med dans. Hvis jeg sammenblander de
to, frygter jeg, at jeg ikke længere kan kende mig selv. Mit
private liv vedrører ikke det budskab, jeg er ude med, og
gør det ikke stærkere”.

Vincent Hendricks
•
•
•
•

47 år.
Gift og far til en søn.
Uddannet cand. phil. 1993, ph.d. 1997 og dr. phil. 2004.
Professor ved Institut for Medier, Erkendelse og
Formidling på Københavns Universitet.
• Har modtaget flere priser for sin forskning og sine
formidlingsevner, senest Rosenkjærprisen i 2016.
• Medlem af MP.
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I løbet af interviewet rejser Vincent sig flere gange og går
rundt og grubler over spørgsmålene. Han vil gerne formulere sine teorier præcist og gøre dem forståelige – og
hvis han er i tvivl, om det lykkedes, kigger han en direkte
i øjnene. Han bruger ivrigt citater fra kendte filosoffer og
krydrer sproget med engelske gloser, der afslører hans
stærke tilknytning til USA.
”Min familie og mit forhold til især New York er det, der
betyder noget for mig som menneske. Som offentlig person får man jævnligt nogle på lampen, og det gør mig
ikke noget, hvis nogen slår på professoren, for jeg ved, at
min videnskab er i orden. Men hvis jeg blev kritiseret som
privatperson, ville det gøre ondt”.

TEMA: UNGE & PENSION

For ung til pension?
Start din pensionsopsparing tidligt, og giv dine opsparede penge
lov til at arbejde for dig. Det gør en stor forskel senere i livet.
Nyuddannet, første job, nygift og måske små
børn. Der er nok at forholde sig til og ikke
mindst betale til, mens man er ung, og pension
er måske ikke lige det, der står øverst på prioriteringslisten.
Alligevel kan det være rigtig vigtigt at bruge
nogle timer på et pensionstjek. Både for at
komme godt fra start og for at sikre, at du ikke
betaler til noget, du ikke har brug for.
Langt de fleste MP-medlemmer får automatisk
en obligatorisk arbejdsmarkedspension, når
de får deres første job, men det er en god idé at
få overblik over, hvad den pensionsordning, du
har, betyder for dig og din familie på lang sigt.
Kontakt os og få rådgivning på 3915 0102 eller
post@mppension.dk
Vi har samlet de fem vigtigste pensionstips
til dig, der er ung, så du har et hurtigt overblik
over, hvad du skal være opmærksom på for at
få mest muligt ud af dine pensionskroner:

1. Tjek din pension løbende
Vi anbefaler, at alle som minimum tjekker deres
pensionsordning hver gang, der sker ændringer
i livet – fx når du bliver gift, får barn eller skifter job.
2. Prioriter pension ved jobskifte
Følger der en obligatorisk pensionsordning
med dit nye job? Hvis ikke, så start en opsparing selv.
3. Betal kun til forsikringer, du har brug for
Hvis du logger på mppension.dk kan du se, om
du betaler til ægtefælle- og børneforsikringer.
Har du ingen af delene, bør du afmelde dem og
spare mere op til dig selv.
4. Minimum 16 % til pension
Når du begynder din erhvervskarriere, bør
mindst 16 % af din løn gå til pension hver måned. Det vil sikre dig penge til en tryg alderdom.
5. Afdrag gæld
Har du fx studiegæld, kan det være en fordel at
afdrage den hurtigt.

UNGE MP-MEDLEMMER I TAL

23.143

4.907 kr.

63 %

265.221 kr.

mellem 20 og 39 år

er kvinder

gennemsnitlig indbetaling pr. måned

i gennemsnitligt depot
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Følg din pension krone for
MP Pension tilbyder nu markedsrente til dig, der gerne vil følge med i din
pension hver måned. På markedsrente får du præcis den rente, som vores
investeringer giver.

Markedsrente er et moderne produkt, der er til
at forstå. Stiger afkastet med 5 %, stiger dit depot tilsvarende, ligesom dit depot falder, hvis
afkastet bliver negativt.
Vores markedsrenteprodukt giver ikke mulighed for individuelle investeringsvalg, så investeringsrisikoen er den samme som på gennemsnitsrente.
Administrationsomkostningerne på gennemsnitsrente og markedsrente er ens. Der sker
heller ikke ændringer ved invaliditet og død,
8

og dine forsikringer er de samme som på gennemsnitsrente.
Du er på markedsrente sikret stabile udbetalinger, når du går på pension. Udbetalingerne beregnes ud fra et gennemsnit af de seneste 10
års afkast. Det minimerer økonomiske op- og
nedture og giver tryghed.

Alle medlemmer på gennemsnitsrente modtager i løbet af efteråret information om skiftet til markedsrente.

krone på markedsrente

Du kan altid logge
på vores hjemmeside
og se den aktuelle
markedsrente.
Du kan læse mere om
markedsrente i vores
tema på
pensionswiki.dk

Sådan skifter
du til markedsrente
Medlemmer på
gennemsnitsrente kan vælge
at skifte til markedsrente ved at
benytte selvbetjeningen på
mppension.dk/log-paa
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Grønne
investeringer
står højt på
dagsordenen
Anders Schelde er MP Pensions nye investeringschef. Han får
ansvaret for at skaffe pensionskassens medlemmer et højt afkast
og sikre, at investeringerne er ansvarlige.

”Det er et stort ansvar at investere 115 mia. kr.
Det kræver, at man holder hovedet koldt og går
til opgaven med ydmyghed, fordi den er kompleks. Heldigvis arver jeg et stærkt fundament,
som jeg kan bygge videre på sammen med investeringsteamet”, siger Anders Schelde, der
starter i MP Pension 1. november 2017.
Anders Schelde har altid fokus på det langsigtede afkast.
”Når vi taler pension, er et enkelt år reelt uden
større betydning. Man skal i stedet kigge på
afkastet henover fem eller ti år. Det vigtige er,
at der er en fornuftig forrentning af ens opsparing, når man forlader arbejdsmarkedet”.
Afkast og alternative investeringer
Pensionskassens medlemmer har fået et gennemsnitligt afkast på 9,5 % pr. år i perioden fra
10

2008 til 2016. Det er et højt afkast, der placerer
MP Pension i toppen af branchen.
”Jeg får ansvaret for en investeringsafdeling
med topprofessionelle medarbejdere, og det
er afgørende for medlemmernes pensioner.
Derfor har jeg en vigtig opgave med at sikre, at
der fortsat er et godt teamwork i investeringsafdelingen. For ingen kan skaffe medlemmerne et højt afkast på egen hånd – det kræver et
stærkt team med mange kompetencer”, vurderer Anders Schelde.
Den nye investeringschef vil med omtanke vurdere, hvor han kan sætte sit personlige præg
på investeringsstrategien.
”Verden er foranderlig. Derfor bør ingen strategi være skrevet i sten. Renten har fx gennem
en årrække været under et stort pres, og selvom vi nok har ramt bunden, så forventer jeg, at
renten flere år frem fortsat vil være i den lave
ende. Det giver os en grundlæggende udfordring i forhold til, hvordan man traditionelt

Fotos: Emil Hornstrup Jakobsen

MP Pensions nye investeringschef mener, at
grønne investeringer giver både økonomisk og
miljømæssig mening.

I 2017 er det helt afgørende, at vores
investeringer er ansvarlige, og det er et
område, jeg vil prioritere højt. MP Pension
har allerede en stærk profil inden for dette
felt, men jeg har en ambition om, at vi kan
komme endnu længere.
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Et af de greb, Anders Schelde vil bruge i arbejdet med ansvarlige investeringer, er dialog.
”Som pensionskasse er vi nødt til at have dialog med vores omverden og anerkende, at
man kan iagttage investeringer fra forskellige
perspektiver. Meget få problemstillinger er
sort/hvide. Langt de fleste er grålige og fulde
af vanskelige dilemmaer – og derfor er der ikke
kun ét svar på, hvordan de skal løses”.
Vi må prioritere ressourcerne
Anders Schelde mener, det er vigtigt at være
ærlig omkring, hvor langt pensionskassens
ressourcer rækker i dagligdagen.

sikrer et højt afkast. Derfor vil jeg blandt andet
kigge nærmere på såkaldte alternative investeringer, hvor vi som investor sætter penge i fx
ejendomme, infrastruktur, ny energi og direkte
udlån til virksomheder”.
Ansvar kræver dialog
I MP Pension har ansvarlige investeringer længe stået højt på dagsordenen, og det glæder
Anders Schelde.
”I 2017 er det helt afgørende, at vores investeringer er ansvarlige, og det er et område, jeg
vil prioritere højt. MP Pension har allerede en
stærk profil inden for dette felt, men jeg har en
ambition om, at vi kan komme endnu længere”, siger han og fortsætter:
”I min optik er der ingen modsætning mellem
at sikre et højt afkast og udvise ansvarlighed.
Spørgsmålet er efterhånden, om man kan få
det høje afkast, hvis man ikke som investor
arbejder systematisk med at investere ansvarligt. Det er min erfaring, at grønne og klimavenlige investeringer giver god mening både
økonomisk og miljømæssigt”.
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”Vi skal i videst muligt omfang investere, så
vi selv er med til at gøre en forskel. Det skal vi
fx gøre inden for grøn energi, hvor MP Pension jo allerede er i fuld gang. Men vi skal også
påvirke virksomhederne gennem vores aktive
ejerskab. Virksomhederne skal efterleve deres ansvar inden for fx miljø og arbejdstagerrettigheder. Men hos MP Pension må vi også
erkende, at med en spredning på ca. 5.000 forskellige investeringer er det ikke realistisk, at
vi har ressourcer til at undersøge hver eneste
investering til bunds. Vi vil i det daglige være
nødt til at prioritere, hvor vores indsats giver
størst mulig værdi og så bruge kræfterne der”,
slutter Anders Schelde.
Læs mere om ansvarlige investeringer på
mppension.dk/ansvarlig

Anders Schelde
• 51 år
• Uddannet cand. polit. og MBA.
• Har arbejdet i Nordea i 17 år, heraf
otte år som investeringsdirektør i
Nordea Liv & Pension.
• Bor sammen med sin hustru i
det indre København. Sammen har
parret to voksne børn.

53 %

mener, at et højt afkast er
det vigtigste i forbindelse
med pension

69 %
er trygge ved vores
investeringer

73 %
har tillid til MP’s
kommunikation

Medlemmerne
har talt
I foråret lavede vi en digital medlemsundersøgelse, hvor vi spurgte,
hvad I mener om pensionskassen. Svarene bruger vi til at videreudvikle
MP, så I får den pensionskasse, I efterspørger.

46 %

55 %
ved, at MP Pension
er medlemsejet

73 %

er tilfredse med
MP Pension

har tillid til, at vi træffer de rigtige
beslutninger ved valg af ansvarlige investeringer
Tak for jeres input. Læs flere detaljer på mppension.dk
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vigtigt

kort
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Udvidet åbningstid om torsdagen
For at give vores medlemmer endnu bedre service
holder vi fra den 12. oktober 2017 telefonerne åbne
helt til kl. 18 om torsdagen.

Ring på 3915 0102

Forbedrede
regler for
invalidepension
Vi har ændret reglerne, så invalidealderen nu følger regeringens velfærdsreform. Det gør vi for at sikre, at MP Pension følger samfundsudviklingen. Når velfærdsreformen træder i kraft i 2019, vil der være medlemmer, som efter de nuværende regler bliver for gamle til at få tilkendt
invalidepension, men ikke gamle nok til at starte alderspension. Det hul
bliver lukket med ændringen.

Ny presseansvarlig i
MP Pension

De nye regler betyder, at du i fremtiden kan få udbetalt invalidepension frem til folkepensionsalderen og ikke som nu frem til 67 år. For
årgang 1963 og senere bliver invalidealderen derfor 68 år, med mindre
Folketinget beslutter noget andet. Hvis folkepensionsalderen rykkes,
følger vores ordning automatisk med.

Journalist Christian Gundtoft er ny presseansvarlig i MP. Han har tidligere arbejdet som tv-journalist og studievært i DR
og TV2 og har politik og økonomi som
speciale.

Ændringerne får også betydning for retten til halv invalidepension. Her
skal vi have ansøgningen, inden du fylder 60 år, og det ændres nu til
fem år før folkepensionsalderen. Det betyder, at den hæves fra 60 til
62 år for årgang 1957-1962 og fra 60 til 63 år for årgang 1963 og senere.
For gruppen 1957-1962 er effekten af de nye regler yderst beskeden,
da alders- og invalidepensionen falder cirka 0,1-0,2 %. For årgang 1963
og senere forbedres invalidepensionen med cirka 4-5 %, og prisen for
dette er et mindre fald i alderspensionen på 2-3 %. De nye pensioner vil
fremgå af din dækningsoversigt, som du kan se på vores hjemmeside
fra og med januar 2018.
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Ny pensionsaftale
Regeringen og Dansk Folkeparti blev
i sommer enige om en ny aftale, der
medfører store ændringer i det danske
pensionssystem. Læs mere om aftalen
og dens betydning for MP’s medlemmer på mppension.dk

Til efteråret er der valg til MP Pensions bestyrelse. hvor der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer. Alle pensionskassens medlemmer har mulighed for at stille op.
Valget skydes i gang i september, hvor indkaldelsen af kandidater starter. Sidste
frist for tilmelding er 1. november 2017 kl. 12, og alle kandidater skal indsamle
mindst 25 stillere og stille op sammen med en suppleant.

Læs mere om valget på mppension.dk/valg2017

Foto: Palle Peter Skov

Bestyrelsesvalg i efteråret

Sparer du nok op til pension?

GF 2017

Det gennemsnitlige 65-årige MP-medlem har en
pensionsformue på knap 3 mio. kr. Men der er stor
spredning fra top til bund.

Bestyrelsen i MP Pension fik til den
årlige generalforsamling medlemmernes opbakning, da de stemte for alle bestyrelsens indstillinger. På vores hjemmeside kan du
læse det fulde referat.

Foto: Emil Hornstrup Jakobsen

Læs mere på vores hjemmeside og tjek dine egne tal
ved at logge på mppension.dk

Dialogmøder i
efteråret
Sæt kryds i kalenderen og kom til dialogmøde med MP Pension i Kolding den 7.
november og i Gentofte den 9. november. På dagsordenen er blandt andet vores nye markedsrenteprodukt og vores
arbejde med ansvarlige investeringer.

Afkast i første
halvår af 2017:

4,5 %

Saml dine klatpensioner
Har du pensioner i flere forskellige selskaber, kan det være en fordel at samle dem
hos os. Hvis du samler dine klatpensioner ét sted, kan du spare administrationsomkostninger og få et bedre overblik over din pension.
I hele 2017 koster det ikke noget at samle klatpensioner i MP, men det pensionsselskab,
du overfører fra, kan kræve et gebyr.

Læs hvordan du gør på vores hjemmeside.
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Vil du repræsentere
120.000 medlemmer?
Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer
til MP Pensions bestyrelse.
Alle medlemmer kan stille op. Som kandidat skal du
indstilles af mindst 25 medlemmer af MP Pension.
Du skal melde dit kandidatur senest 1. november 2017
kl. 12.

Se hvordan du stiller op på mppension.dk/valg2017
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