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Fusion

98% 
af medlemmerne 
stemte for en 
fusion med DIP.

På JØP’s generalforsamling den 24. april stemte et stort flertal for en fusion med 
Ingeniørernes Pensionskasse, DIP.

JØP stemmer ja til fusion

Det blev en historisk generalforsamling 
i JØP. Over 450 mennesker var mødt 
op på Hotel Scandic Copenhagen for at 
stemme om en fusion med Ingeniører-
nes Pensionskasse, DIP. Afstemningen 
var afgørende for JØP’s fremtid, og med-
lemmerne havde i den grad taget stilling.  
Med over 98 pct. af de afgivne stemmer 
placeret ved ”JA”, sendte medlemmerne 
et klart og utvetydigt signal. JØP stemmer 
for en fusion.

Stor opbakning fra medlemmerne
På DIP’s generalforsamling blev fusionen 
ligeledes vedtaget med et stort flertal, og 
den klare opbakning fra medlemmerne 
af begge pensionskasser gør en forskel 
for JØP’s bestyrelsesformand Anders El-
drup:

”Der ligger meget forberedelse og ar-
bejde forud for en fusion. Derfor er det 
glædeligt, at så mange medlemmer har 
brugt tid på at sætte sig ind spørgsmå-
let og i så overvældende grad bakker op 
om fusionen. Det er det stærkest mulige 
afsæt for at skabe en ny fælles pensions-
kasse.”

Arbejdet med en fusion har været en lang 
rejse. JØP og DIP har nærmet sig hinan-
den mere og mere over årene, og begge 
bestyrelser har anbefalet en fusion. Op 
mod generalforsamlingen har medlem-
merne modtaget information om fusio-
nen, og formændene for JØP og DIP har 
desuden draget rundt til medlemsmøder 
i de fire største byer i Danmark og forklaret 

baggrunden og behovet for en fusion og 
svaret på spørgsmål fra medlemmerne.

Afventer myndighedernes 
godkendelse 
Før en fusion kan blive til virkelighed, skal 
den godkendes af Finanstilsynet. JØP’s 
medlemmer vil blive orienteret om status 
på fusionen via nyhedsbreve og hjem-
mesiden. Såfremt fusionen godkendes 
af myndighederne, forventes en ny pen-
sionskasse ved navn P+, Pensionskassen 
for Akademikere at kunne se dagens lys i 
andet halvår af 2019.

Genvalg af bestyrelsesformand
På JØP’s generalforsamling blev Anders 
Eldrup genvalgt som formand for JØP’s 
bestyrelse og som den person, der vil 
blive formand i en eventuel overgangs-
bestyrelse for en fusioneret pensions-
kasse.

På generalforsamlingen blev der derud-
over indgivet fem medlemsforslag. Fire 
af forslagene handlede om ansvarlige 
investeringer i forhold til blandt andet 
klima, skat og menneskerettigheder og 
derudover en øget transparens om JØP’s 
investeringer. De fire forslag blev alle ved-
taget med opbakning fra bestyrelsen.

Læs mere om årets generalforsamling 
og fusionen på joep.dk, hvor du også kan 
se en tidslinje over det forventede forløb 
frem mod en ny samlet pensionskasse. 

JØPDIP



Efterspørgslen på boliger i de større danske byer har de se-
nere år betydet, at de uudnyttede kvadratmeter i eksisterende 
ejendomme i stigende grad bliver anvendt til tagboliger. Som 
bygherre har JØP tidligere været involveret i en række tagbolig-
projekter, og med Danmarks første svanemærkede tagboliger 
tager JØP det naturlige næste skridt. Det fortæller investerings-
direktør Mikkel Svenstrup:

”Vi vedligeholder og optimerer løbende vores ejendomsporte-
følje blandt andet ved at opføre tagboliger, der sikrer os flere 
centralt beliggende boligkvadratmeter og nye lejere. I vores ar-
bejde med at skabe det bedst mulige afkast til vores medlem-
mer, er vi også forpligtet til at være fremsynede. Vi skal følge 
med udviklingen og være opsøgende på nye muligheder, og 
i den forbindelse vurderer vi, at svanemærkede boliger har et 
stort potentiale.”

En sund investering
De nye svanemærkede tagboliger opføres i bebyggelsen Dal-
husene, hvor de gamle loftrum omdannes til 36 nye tagboliger 
med udsigt over Vanløse. Certificeringen af de kommende tag-
boliger betyder blandt andet, at energiforbruget er lavt, at både 

byggematerialer og kemiske produkter lever op til skrappe krav 
til miljø- og sundhedsskadelige stoffer samt at byggeaffaldet 
sorteres og sendes til recirkulering. Og det er alt sammen med 
til at skabe en boligløsning skræddersyet til fremtidens behov:
”Svanemærkets krav til kemikalier reducerer miljøbelastningen 
under produktionen og mindsker samtidig beboernes ekspo-
nering for kemikalier. Vi oplever i stigende grad, at boligmarke-
det bevæger sig mod boliger, der både er opført med sunde 
materialer og er sunde at opholde sig i, og vi forventer derfor 
også, at Dalhusenes tagboliger er en sund investering,” siger 
Mikkel Svenstrup.

Moderne gennemlyste boliger
Udover certificeringen med Svanemærket bliver de nye tagbo-
liger kendetegnet af højloftede rum, nye kviste og tagterrasser, 
der tilsammen skaber gennemlyste, moderne boliger. Samti-
dig muliggør tagboligprojektet en renovering af bebyggelsens 
trappeopgange samt nye opholdsarealer med blandt andet 
cykelskure og haverum. 

Læs mere på joep.dk/tagboliger
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Investeringer

JØP opfører 
Danmarks første 
svanemærkede 
tagboliger

Svanemærket sikrer et lavt energiforbrug 
og et sundt indeklima, hvilket gør boligerne 
skræddersyede til fremtidens boligmarked.

36 
svanemærkede 

tagboliger opføres 

i bebyggelsen 

Dalhusene i 

Vanløse
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Investeringer

Det er konklusionen på et 
større analysearbejde, der 
viser, at selskaberne ikke 
håndterer deres negative 
påvirkning på klima tilfreds-
stillende.     

Det er slut med investeringer i Exxon-
Mobil, Glencore, Chevron, NovaTek, 
Sasol, Tatneft, AGL Energy og Pe-
troChina. Det er et af resultaterne af 
et større analysearbejde, som JØP 
igangsatte i forlængelse af et med-
lemsforslag om at arbejde med 
anbefalingerne fra Taskforce on Cli-
mate-related Financial Disclosures 
(TCFD) fremsat på generalforsamlin-
gen 2018.

Eksklusioner bygger på konkrete 
vurderinger 
I februar indikerede en scenarieana-
lyse af mulige klimarelaterede finan-
sielle risici og muligheder for aktier 
og erhvervsobligationer, at nogle af 
JØP’s porteføljeselskaber muligvis 
ikke arbejder tilfredsstillende med 
deres negative påvirkning på klima. I 
øjeblikket er JØP derfor i gang med at 
vurdere knap 70 porteføljeselskaber, 
som alle har en potentiel væsentlig 
negativ påvirkning på klima og er 
blandt de 100 største bidragsydere 
til den fremtidige potentielle CO2-
udledning. 

I første omgang har det betydet eks-
klusion af otte selskaber, der alle ud-
vinder og afbrænder fossilt brændsel, 
og som dermed agerer i strid med 
JØP’s politik for ansvarlige investerin-
ger. JØP vil i de kommende måneder 
fortsætte arbejdet ved blandt andet 
at vurdere flere energiselskaber og 
cementproducenter samt selskaber, 
som udvinder oliesand.

Læs mere om JØP’s eksklusionspoli-
tik på joep.dk/ansvarlighed

Vi tager 
ansvar 
for vores 
ansvarlige 
investeringer

JØP 
ekskluderer 
otte selskaber

Er der en grænse for, hvad pensionskasser kan 
investere i? Og hvordan fastsættes grænsen, 
så det ikke bliver et subjektivt spørgsmål? 

Den slags spørgsmål svarer JØP på dagligt, når kapitalforvaltere, 
NGO’er, journalister og medlemmer kontakter os angående ansvarlige 
investeringer. 

”Ansvarlige investeringer er et område med et hav af gråzoner, og det 
kan hurtigt blive vilkårligt, hvis politikken afhænger af subjektive vur-
deringer baseret på den enkeltes etiske kompas eller mediernes over-
skrifter. For os har det derfor været afgørende at udvikle et troværdigt 
kompas for ansvarlige investeringer,” siger Kirstine Lund Christiansen, 
der er chef for JØP’s arbejde med ansvarlige investeringer. 

”Med vores internationalt anerkendte politik fra 2018 har vi etableret et 
så stærkt og objektivt fundament som muligt med udgangspunkt i na-
tionale og internationale retningslinjer, som er defineret af FN, OECD, 
EU og den danske regering. Derudover evaluerer vi kontinuerligt på 
kapitalforvaltere og selskaber i porteføljen, så vi sikrer, at der bliver ta-
get aktivt ansvar.”

Stor interesse fra medlemmerne
JØP er blandt de få danske pensionskasser, der har prioriteret at ar-
bejde med ansvarlige investeringer på tværs af alle aktivklasser, og 
det skyldes ikke mindst den store interesse fra medlemmerne, fortæl-
ler Kirstine Lund Christiansen: 

”Ansvarlige investeringer er en dagsorden, der har rykket sig markant 
de senere år, og i dag er det blevet et spørgsmål, som virkelig interes-
serer mange medlemmer. Det har derfor været et mål for os at rykke 
ansvarlige investeringer fra en position i pensionsperiferien til at inte-
grere det som en konkret del af vores samlede investeringsstrategi.”

Læs mere om JØP’s ansvarlige investeringer på joep.dk/ansvarlighed
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Bestyrelsesvalg Afkast

Medlemmerne 
har valgt den nye 
bestyrelse i JØP
15,9 pct. af medlemmerne valgte i år at 
stemme til JØP’s bestyrelsesvalg. Det er 
en stigning på næsten 70 pct. i forhold til 
det forrige valg. 

Medlemmernes store engagement glæder besty-
relsesformand i JØP Anders Eldrup:

”Bestyrelsen er medlemmernes talerør, og besty-
relsesvalget er et klart udtryk for, at vores med-
lemmer gerne vil engagere sig i deres pensions-
kasse. Det kan vi godt være tilfredse med.” 

Både genvalg og nyvalg blandt kandidaterne
Bestyrelsen i JØP vælges for en toårig periode. 
Formanden, næstformanden og et af de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer i JØP’s bestyrelse vælges 
af Djøf, mens ét uafhængigt medlem vælges di-
rekte af generalforsamlingen. De øvrige fire besty-
relsesmedlemmer vælges af og blandt pensions-
kassens medlemmer.

Af de otte kandidater, der stillede op til bestyrel-
sesvalget, blev Åse Kogbøll og Peter Løchte Jør-
gensen genvalgt, mens Helle Munk Ravnborg og 
Anders Ehlers Andersen er nye i bestyrelsen.

”Efter bestyrelsesvalget er mit fokus at få budt vo-
res to nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og 
samtidig tage afsked med de afgående medlem-
mer. Derefter glæder jeg mig til, at vi skal arbejde 
videre for at sikre den bedst mulige pensionskasse 
til vores medlemmer,” siger Anders Eldrup.

Læs mere om JØP’s nye bestyrelse på joep.dk/
bestyrelsesvalg

Aktiemarkedet har i 2019 været positivt efter  
en turbulent afslutning på 2018.

I det tidlige forår aftog frygten for voldsomme skadevirkninger 
fra den globale handelskrig og de mulige markedspåvirkninger 
af Brexit for en tid, hvilket resulterede i store kursstigninger på 
aktiemarkedet.

Maj var dog præget af fornyet uro på aktiemarkederne på 
grund af de globale vækstudsigter og en opblusning af den 
globale handelskrig. Amerikanske og europæiske nøgletal kom 
ellers ud på den positive side af analytikernes forventninger, 
men det var ikke nok til at holde aktier oppe på det solide ni-
veau fra slutningen af april. Som resultat endte ÅTD-afkastet i 
JØP i maj på 5,5 pct. mod 7,1 pct. i slutningen af april.

Fremadrettet er der dog stadig mulighed for at skabe et for-
nuftigt afkast. Det vurderer investeringsdirektør i JØP Mikkel 
Svenstrup:

”Uroen i maj ramte på tværs af branchen, og vi havde forinden 
reduceret risikoen fra overvægt til neutral ud fra en forventning 
om, at risikable aktiver kunne få det svært, hvilket viste sig at 
holde stik. De mere omskiftelige økonomiske og finansielle for-
hold skaber dog stadig muligheder for fornuftige investeringer 
i både aktier og kredit. Vores nuværende risikoudnyttelse giver 
os et godt manøvrerum, så vi også kan opsøge attraktive in-
vesteringsmuligheder i perioder, hvor finansmarkedet udvikler 
sig negativt.”

Du kan følge udviklingen i afkastet på joep.dk/afkast

Positivt  
afkast i foråret

Januar Februar Marts April Maj

3,1 %

4,4 %

5,6 %

7,1 %

5,5 %

Januar Februar Marts April Maj

3,3 %

4,4 %

5,5 %

6,9 %

5,4 %

Udvikling i  afkast i 2019

Afkastet opdateres 
månedligt på joep.dk
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Generalforsamling

Som pensionsrådgiver i JØP har Daniel 
Levy været vært ved en lang række med-
lemsmøder og rådgivet et utal af medlem-
mer. For ham er det afgørende at hjælpe 
medlemmerne med at få vekslet den dår-
lige samvittighed til aktiv stillingtagen. Det 
gør han ved at møde medlemmerne, hvor 
de er, og hjælpe dem videre derfra:

”Når vores medlemmer taler med en råd-
giver, er det for de flestes vedkommende 
den første konkrete anledning til at for-

holde sig til deres pensionsordninger. Min 
fornemste opgave er derfor at klæde med-
lemmerne på ved at give dem et godt og 
overskueligt overblik over deres pensions-
ordning,” fortæller Daniel Levy og forsætter:

”Jeg bestræber mig derudover altid på at 
gøre pensionen konkret. Det betyder me-
get for din økonomi og dine muligheder, 
om du vælger at gå på pension som 63 el-
ler 68-årig, og det er noget, der gør indtryk 
på medlemmerne og sætter tanker i gang. 

Jeg vil også gerne give vores medlem-
mer en idé om, at deres pensionsordning 
ikke blot handler om at spare op, frem til 
de stopper med at arbejde. Som medlem 
af JØP er du for eksempel dækket af en 
række forsikringer, allerede mens du spa-
rer op, og det overrasker mange,” siger Da-
niel Levy.

Se svarene på de fem spørgsmål, som Da-
niel Levy oftest får fra JØP’s medlemmer 
på joep.dk/pensionsraadgivning

Det kan godt betale sig at efterse din 
pensionsordning jævnligt. Især når der 
sker omvæltninger i dit liv.

Du bliver måske gift, skilt, skifter job, 
dine børn bliver voksne, eller du bliver 
for syg til at arbejde.

Hvis du er blandt de medlemmer, der 1. 
januar i år blev overflyttet fra Afdeling 
1, omtegnet til Afdeling 2, opfordrer vi 
dig til at tjekke om din pensionsordning 

matcher dine behov. Du kan have dæk-
ninger, der har ændret sig, eller du ikke 
har behov for længere, og du har mu-
lighed for at justere og til- og fravælge 
dine dækninger.

På joep.dk kan du læse mere om, hvad 
du kan gøre, hvis du kommer ud for en 
ændring i livet. Du er også altid vel-
kommen til at ringe til en af vores råd-
givere på tlf. 38 18 87 00.

Passer din 
pension til 
dine behov?

Væk med den 
dårlige samvittighed
JØP’s rådgivere giver medlemmerne appetit på 
at vide mere om deres pensionsordninger


