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Hvad er baggrunden for udlodningen? 
Bestyrelsen indstillede på generalforsamlingen den 10. april 2018, at en væsentlig del af de 
ufordelte midler blev udloddet til medlemmernes depoter. Formålet med forslaget var at gøre 
pensionsordningerne mere transparente. 

På tidligere generalforsamlinger er det forklaret, at de ufordelte midler i stort omfang var 
øremærket, fordi de skulle understøtte de udmeldte tillægspensioner, men da der ikke længere var 
usikkerhed om de skærpede solvenskrav til branchen, blev udlodningen mulig. 

 
 
Hvor stort beløb er udloddet som ufordelte midler? 
Der er udloddet 12,9 mia. kr. før PAL. Udlodningen består dels af egenkapital og kollektive 
bonuspotentiale. Efter udlodningen er solvensgraden 229 %. Denne dækning vurderes at være 
passende til at dække pensionskassens kapitalbehov. 

 
 
Hvem får del i udlodningen? 
Udlodningen tilfalder hovedsagelig medlemmer omfattet af P+ 2006, tidligere DIP Regulativ 3 og 
P+ 2011, tidligere DIP Regulativ 4, som er optaget før 2015. Det skyldes, at det er disse 
medlemmer, der har opbygget de ufordelte midler, der udloddes. 

 
 
Hvilke principper ligger til grund for udlodningen? 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har rådgivet P+, tidligere DIP i arbejdet med at 
sikre, at principperne for udlodningen af de ufordelte midler er rimelige. 

 
Udlodningen er foretaget på grundlag af størrelsen af de udmeldte tillægspensioner – som 
defineres som forskellen mellem grundlagspensionen, som fremgår af pensionsoversigten og 
den samlede udmeldte pension (ydelse), som ligeledes fremgår af pensionsoversigten.  

 
 
Får man samme udlodning uanset valg af pensionsprodukter? 
Nej. De midler, der udloddes, kan ikke henføres til opsparingsprodukterne rate- og 
kapitalpension samt aldersforsikring, som er markedsrenteprodukter. 

 
 
Hvorfor reguleres pensionen ikke, når depotet opskrives? 
Udlodningen af de ufordelte midler til dit depot har ikke umiddelbar indflydelse på størrelsen af 
din årlige pension. Det skyldes, at udlodningen allerede i dag er indregnet i din pension. 

 
Hvordan bliver udlodningen en fordel for dig? 
Udlodningen af de ufordelte midler til dit depot betyder, at hvor P+, tidligere DIP hidtil har 
beregnet din pension på grundlag af både dit eget depot og de fælles ufordelte midler, så 
beregnes din pension nu alene på grundlag af dit depot. På den måde er der nu skabt større 
sikkerhed for din pension ved, at din andel af de fælles midler står på dit depot. Med udlodningen 
kan man sige, at der er sket en konsolidering af din pension. 



 
 
Hvor ser jeg at udlodningen er indsat på mit depot? 
Hvis du endnu ikke modtager pension fra P+, tidligere DIP, kan du på den depotoversigt, som du 
modtager medio 2019, se din andel af udlodningen under punktet ”Udlodning”, men du kan 
allerede nu se på forsiden af Min pension og på PensionsInfo, at dit depot er vokset. 

 
Modtager du pension fra P+, tidligere DIP, kan du ikke se din depotoversigt. Du vil modtage et 
brev med oplysning om størrelsen af din andel af udlodningen. 

 
Hvad sker der med min andel af de udloddede midler, hvis jeg udtræder af P+, tidligere 
DIP? 
Du vil kunne overføre dit depot, inklusive de udloddede ufordelte midler, til et andet 
pensionsselskab. En eventuel overførsel kan dog være forbundet med omkostninger. Hvis du er 
berettiget til kortant udtrædelse, vil du kunne få udbetalt dit depot, inklusive de udloddede 
ufordelte midler. En eventuel kontant udtrædelse er forbundet med omkostninger og afgift til 
staten. 
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