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Velkommen til
P+, Pensionskassen
for Akademikere
Fusionen af DIP og JØP er en realitet. Du er nu medlem
af ét af Danmarks 10 største pensionsselskaber.
I april stemte et massivt flertal af
medlemmerne af Ingeniørernes Pensionskasse, DIP, og Juristernes og
Økonomernes Pensionskasse, JØP, ja
til at fusionere. Den 15. november blev
fusionen godkendt af myndighederne,
og det betyder, at du er blevet medlem af vores nye fælles pensionskasse
P+, Pensionskassen for Akademikere.
Den endelige godkendelse af fusionen
glæder Anders Eldrup, bestyrelsesformand for P+:
”Vi er utrolig glade for, at fusionen
imellem DIP og JØP, som vi så længe
har set frem til, er blevet godkendt af
myndighederne. Det er en betydelig
gevinst for vores mange medlemmer,
at vi nu har samlet ingeniører, jurister
og økonomer i én stærkere og medlemsejet pensionskasse.”

Adgang til attraktive investeringer
Det er især adgangen til mere attraktive investeringsmuligheder, som
ifølge formand Anders Eldrup og
næstformand Peter Falkenham, er en
af hovedgevinsterne ved fusionen:
”Vi står ganske enkelt med nogle
bedre kort på hånden, når vi kan investere på vegne af 100.000 medlemmer
og deres samlede formue. Det betyder
nemlig, at vi får adgang til mere attraktive investeringer, som kræver, at

man har flere aktiver under forvaltning. På den måde sikrer fusionen,
at vi også fremover kan skabe gode afkast til vores medlemmers pensioner,
samtidig med, at det giver os større
indflydelse som ansvarlig investor,”
siger Peter Falkenham.

God rygvind fra starten
Samtidig er medlemmernes store
opbakning til fusionen en stor styrke
for P+, da det sikrer den nye pensionskasse det bedst mulige afsæt.
Det siger Anders Eldrup:
”Fusionen blev vedtaget med henholdsvis 98 og 93 procent af stemmerne, og det giver en fantastisk
rygvind til bestyrelsens og direktionens arbejde med at konsolidere P+
som et stærkt pensionsfællesskab
for samtlige medlemmer.”
I samarbejde med direktionen vil bestyrelsen være ansvarlig for den overordnede ledelse af P+ og sørge for, at
den nye pensionskasses formål opfyldes i overensstemmelse med lovgivningen og P+’s vedtægt og regulativer.
Efter den ordinære generalforsamling
i 2021 vil den nuværende overgangsbestyrelse bestående af både DIP's
og JØP's bestyrelser blive afløst af
en nyvalgt fælles bestyrelse for P+,
Pensionskassen for Akademikere.

 et kan du
D
glæde dig
over som
medlem af P+
•V
 i er nu ét af Danmarks
10 største pensionsselskaber. Det giver os
større adgang til mere
attraktive investeringsmuligheder og indflydelse som ansvarlig
investor.
•V
 i er bedre rustet til
finanssektorens stigende krav og til fortsat
at levere resultater
på et komplekst og
konkurrencepræget
investeringsmarked.
•V
 i sparer penge på
administration, da en
række arbejdsopgaver
ikke længere skal laves
i begge pensionskasser. Og som medlemsejet pensionskasse går
overskuddet til dig.
•D
 u bevarer dine rettigheder, og din pensionsordning er den samme.
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Ny hjemmeside klar og
medlemsportal på vej
Efter ønske fra medlemmerne optimerer P+ sine digitale platforme.
Imødekommende, brugervenlig og
funktionel. Det har været nogle af
fikspunkterne for udviklerne af P+’s
nye hjemmesiden, pplus.dk, der
havde premiere den 18. november.
Hjemmesiden vil fremover gøre det
nemmere for både eksisterende og
nye medlemmer at orientere sig
om fordelene og mulighederne i et
medlemskab af P+, Pensionskassen for Akademikere. Det fortæller
kommunikationschef i P+, Anne
Møgelvang:
”I vores seneste medlemsundersøgelse fremgik det klart, at vores
medlemmer fortrinsvist orienterer
sig om deres pension gennem digitale kanaler og i det hele taget har
et stort ønske om digital kommunikation. I forbindelse med den nye
hjemmeside har vi derfor også lagt
vægt på at udvikle en platform, der

er meget umiddelbar at gå til
for medlemmerne.” Hun fortsætter:
”Vores nye hjemmeside skal afspejle medlemmernes behov, og
derfor har vi valgt at afholde fokusgrupper for at få medlemernes
feedback på hjemmesiden. På den
måde kan vi sikre, at udviklingen af
vores digitale kommunikation hele
tiden tager udgangspunkt i det
enkelte medlem."

Intuitiv medlemsportal
P+ har også en ny medlemsportal i
støbeskeen. Tiden er nemlig efterhånden løbet fra den eksisterende
portal, Min pension, hvis brugerflade
trænger til en opdatering. Det fortæller medlemschef i P+, Kathrine
Normann Olsen:
”Forventningerne til en online portal
er nogle helt andre i dag, end de var

for 10 år siden. Vi har derfor valgt at
alliere os med en række specialister
i kundeoplevelser og adfærdsdesign
for at skabe en ny portal, der er
intuitiv at bruge for vores medlemmer.”
Den kommende medlemsportal vil
i første omgang give medlemmerne
et let og overskueligt overblik over
deres pensionsordninger. I fremtiden er det dog tanken, at portalen
funktionalitet udvikles, så medlemmerne blandt andet selv vil kunne
foretage simuleringer og justere og
ændre i deres ordninger online.
Den nye medlemsportal forventes klar i første kvartal 2020. I en
periode op til åbningen af den nye
portal vil der blive lukket ned for
Min pension, mens de to systemer
samkøres.
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Flot
svarprocent
og tilfredse
medlemmer
Sådan lyder nogle af konklusionerne fra
den seneste medlemsundersøgelse.
10.000 tilfældigt udvalgte DIP- og JØP-medlemmer
blev i september kontaktet af analysevirksomheden
Epinion. Formålet var at få input til, hvordan en
samlet pensionskasse kan blive endnu bedre til at
tilpasse sig medlemmernes behov i fremtiden.
Over 16 procent af medlemmerne valgte at svare
på undersøgelsen, hvilket ifølge Epinion er en
meget tilfredsstillende svarprocent. De mange svar
var repræsentativt fordelt, og besvarelserne viste
desuden, at der er stor overensstemmelse i holdninger og oplevelser blandt de nu tidligere DIP- og
JØP-medlemmer.
I undersøgelsen svarer 7 ud af 10 medlemmer,
at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres
pensionskasse, og det glæder kommunikationschef
i P+, Anne Møgelvang:
”Som medlemsejet pensionskasse er vi selvfølgelig
meget optaget af, at vores medlemmer er tilfredse,
og vi er glade for, at det gør sig gældende for et
stort flertal. Vi vil dog fortsat arbejde for at øge
vores andel af tilfredse medlemmer, blandt andet
ved at få flere medlemmer involveret aktivt i deres
pension.”
Ifølge undersøgelsen er medlemmer, der er vant til
at forholde sig til deres pension, nemlig både mere
tilfredse og finder vores medlemsinformation mere
relevant.
”Vores aktive medlemmer får kort sagt mest ud af
P+, og derfor skal vi løbende optimere vores kommunikation, så vi får engageret endnu flere medlemmer i fremtiden,” siger Anne Møgelvang.

4

Vi er ikke
Blackstone
P+ tager afstand fra
fupmoderniseringer og
urimelige huslejestigninger.

Vi investerer i ejendomme, fordi vi skal
sikre afkast til vores
medlemmers pensioner, men vi gør det på
en ordentlig og redelig
måde. Det er vigtigt, at
P+ er med til at sikre
et sundt boligmarked
og en sund boligmasse
i fremtiden. Vi vil gerne
støtte forslag, der kan
begrænse kortsigtet spekulation, og vi
er tilfredse med den
konstruktive dialog, vi
har med ministeriet
om konsekvenserne af
indgreb i boligreguleringsloven.”
Læs hele interviewet med administrerende direktør i P+, Søren
Kolbye Sørensen, på pplus.dk
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Solidt afkast i 2019
Risiko har givet pote i et finansår
præget af usikkerhed.

Nej tak
til lobbyarbejde
imod Parisaftalen
Sådan lyder opfordringen fra P+ og en
lang række internationale investorer.
Blandt investorer er der en stigende bekymring
for, at selskaber modarbejder egne principper
omkring klima gennem medlemskab af klimaskeptiske interesse- og brancheorganisationer.
Som investor ønsker P+ åbenhed og kritisk stillingtagen til medlemskaberne. Gennem organisationerne IIGCC og Ceres har vi derfor opfordret
store amerikanske virksomheder og den australske udvindingssektor til at vurdere, hvordan organisationer, de støtter, arbejder med lobbyarbejde
ift. klima.

Stor vægt bag opfordring
Investorerne bag opfordringerne repræsenterer
henholdsvis 6,5 og 11 billioner amerikanske
dollars i aktiver under forvaltning, og det forventes derfor også, at selskaberne vil være lydhøre. Det fortæller Kirstine Lund Christiansen,
chef for ansvarlige investeringer i P+:

ÅTD-afkastet i investeringspuljen P+ Balance har
været støt stigende i efteråret, og finansmarkederne er i mindre grad præget af den usikkerhed,
der tyngende investorerne i foråret. Det fortæller
investeringsdirektør i P+, Mikkel Svenstrup:
”Markedet reagerer i øjeblikket positivt på forventninger til de genoptagne forhandlinger om en handelsaftale imellem Kina og USA, selvom det fortsat
er for tidligt at afblæse handelskonflikten.
Forud for 3. kvartals regnskabssæson var forventningen til de amerikanske selskabers indtjeningsrater præget af en vis pessimisme. Regnskaberne
overraskede dog positivt, og P+ blev belønnet for
at fastholde aktiepositionerne på det amerikanske
marked.
”Efterårets porteføljeafkast er skabt via positive
afkast i de risikobetonede aktivklasser – aktier,
kreditobligationer og reale aktiver – mens obligationer har leveret noget nær et nulafkast. Vores
risikovurderinger har således vist sig at holde stik,
og vi forventer en fornuftig afslutning på finansåret
2019, medmindre handelskrigen igen eskalerer.”
siger Mikkel Svenstrup.
Størstedelen af P+’s medlemmer har deres pension
placeret i investeringspuljen P+ Balance. Du kan
følge udviklingen i afkastet på pplus.dk.

Afkast 2019
3,2% Januar

”Med vores opfordringer følger en række konkrete
forslag til, hvordan selskaberne kan sikre, at der
er overensstemmelse mellem deres holdninger og
handlingerne hos de organisationer, som de støtter. Vi opfordrer blandt andet til at offentliggøre
og løbende vurdere organisationerne for at sikre,
at deres handlinger ikke står i modsætning til
selskabernes erklærede holdninger til klima. Hvis
organisationerne modarbejder Parisaftalen, kræver
vi, at selskaberne enten presser på for ændringer
eller afbryder samarbejdet.”

4,5% Februar
5,6% Marts
7,0% April
5,4% Maj
7,4% Juni
7,9% Juli
7,3% August
8,2% September
8,8% Oktober

Læs hele historien på pplus.dk
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På temamødet kan du få et kig ind i maskinrummet og en fornemmelse af, hvordan P+ arbejder med ansvarlige investeringer
i praksis. Mødet vil blive annonceret i vores nyhedsbrev og på
pplus.dk, hvor du kan læse mere om kommende medlemsarrangementer.

Opgraderingen sker i begyndelsen af 2020, dog kan du
allerede i dag læse mere om de
enkelte elementer på pplus.dk.

Fradrag for ekstra
indbetalinger i 2019?

God
Jul

Har du husket at indbetale ekstra til din pensionsordning,
så du kan få fradrag? Ellers kan du stadig nå det. Du bestemmer selv, hvor meget du vil indbetale, men du skal
foretage din indbetaling inden jul. Sidste frist for indbetaling er derfor den 23. december 2019 kl. 16.00

P+ vil gerne sige tak for et
begivenhedsrigt år til vores
medlemmer. Vi ønsker alle en
god jul og et godt nytår, og vi
ser frem til at gå ind i et nyt årti
som ét af Danmarks 10 største
pensionsselskaber.

Læs mere på pplus.dk/fradrag-2019

• Telefon 38 18 87 00, pplus@pplus.dk, pplus.dk • CVR nr.: 19676889

I den forbindelse implementerer og harmoniserer vi en række
elementer i medlemmernes
pensionsordninger.
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Det betyder, at vi har fokus på, at vores samarbejdspartnere og
selskaberne i vores portefølje identificerer, forebygger og håndterer faktisk og potentiel negativ påvirkning på fx miljø, klima og
menneskerettigheder.

Vi er i gang med at opgradere
vores medlemssystem, så også
vores IT-kernesystem er fremtidssikret.
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I løbet af foråret inviterer P+ til temamøde om ansvarlige investeringer. P+ har som målsætning at sikre vores medlemmer det
størst mulige afkast på deres pensionsopsparing, og samtidig
forpligter vores investeringspolitik os til at investere medlemmernes penge ansvarligt.

Medlemssystemet
opgraderes

Udgivet af P+ Pensionskassen for Akademikere, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

Temamøde
om ansvarlige
investeringer

