
Pensionist i FSP                                                                       17/2011     

Spørgsmål til FSP’s bestyrelse og direktion: 

1. Med baggrund i de mange medlemmer som pr. 1. juli 2011 valgte at følge bestyrelsens 

opfordring til at vælge sig over fra Afdeling Gennemsnitsrente til Afdeling Markedsrente, er 

det så ikke nødvendigt, at foretage en formel opdeling af FSP’s aktiver/kapitalandele i to 

dele hhv. Afdeling Gennemsnitsrente og Afdeling Markedsrente? 

 

2. På FSP’s hjemmeside, kan man dagligt følge udviklingen i afkast i Afdelings Markedsrentes 

tre risikogrupper, hvilket er en fin information. Vil det ikke være muligt at indrette systemet 

således, at de mange medlemmer som blev i Afdeling Gennemsnitsrente også kan følge 

udviklingen i de aktiver/kapitalandele, der relaterer sig til deres afdeling? 

 

 

3. Det resultat af afkast i Afdeling Markedsrentes tre risikogrupper, som dagligt kan følges på 

FSP’s hjemmeside, gælder os bekendt alene for de medlemmer, som har været i Afdeling 

Markedsrente hele 2011. Langt de fleste er først kommet over i denne afdeling pr. 1. juli 

2011, hvornår vil de have mulighed for at se, om deres resultat er bedre eller dårligere end 

de medlemmer, som har været med hele året? 

 

4. Hvordan er fordelingen mellem Afdeling Gennemsnitsrente og Afdeling Markedsrente af 

aktiverne/kapitalandelen for så vidt angår de såkaldt associerede selskaber og FSP’s 

portefølje af egne ejendomme? 

 

 

5. Hvordan er fordelingen mellem Afdeling Gennemsnitsrente og Afdeling Markedsrente for 

så vidt angår beholdningen af Notes/strukturelle kreditudstedelser i Tranche D i Amalie 1 

Limited? 

 

6. Kan FSP oplyse hvordan det går med de lovede ændringer: a) Opdateret depotudskrift indtil 

det tidspunkt hvor man går på pension. b) en beregning som præcist fortæller FSP’s 

pensionister, hvorfor vedkommendes pension det næste år bliver som oplyst? 

 

 

7. Hvornår får de pensionister som pr. 1. juli 2011 valgte om til Afdeling Markedsrente besked 

om, deres pension falder eller stiger pr. 1. januar 2012? 

 

8. FSP har tilkendegivet at ville efterkomme ønsket om en større åbenhed om de 

kapitalandele/aktiver som udgør FSP’s formue. FSP har outsourcet stort set hele sin formue 

ekskl. ejendomme, til FSP Invest F.M.B.A. Hvornår får FSP’s medlemmer adgang til 

specifikationer af de enkelte kapitalandele, som udgør den portefølje, der administreres af 

FSP Invest F.M.B.A.? (På internettet er det muligt at se specifikationen over beholdningen 

af Obligationer II pr. 31. december 2010 på 5.115 mio. kr., men herudover er der vel noget 

der ligner yderligere 10.000 mio. kr.). 
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