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Referat af ordinær generalforsamling i 
Foreningen AP Pension f.m.b.a.

CVR 19382583 
den 13. april 2021 kl. 10.00

Generalforsamlingen blev afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling med føl
gende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om Foreningens virksomhed i 2020, herunder orientering om AP Pension livs
forsikringsaktieselskab-koncernens virksomhed.

3. Forelæggelse af årsrapport inklusive koncernregnskab 2020 til godkendelse og beslut
ning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regn
skab.

4. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2020.

5. Politik for aflønning.

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen og eventuelle forslag fra medlemmer i henhold til 
§ 7, stk. 3:

Forslag fra Frederik Ørting, Ingemai Fabricius, Jacob Antvorskov, Marc Grønlund, Naja
Skouw-Rasmussen og Thomas Skovgaard
Johansen:

a. Deltagelse i internationalt klima samarbejde
Generalforsamlingen anbefaler, at AP Pension viser sin forpligtelse til at understøtte 
Paris-aftalens mål, ved at tilslutte sig et forpligtende og ambitiøst investor-netværk, 
der tåler sammenligning med initiativer som f.eks. Net-Zero Asset 
Owner Alliance (NZ-AOA) eller Science-Based Targets for Financial Institutions 
(SBT-FI).

b. Paris-kompatible olie og gas investeringer
Generalforsamlingen anbefaler, at AP Pension frasælger investeringer (aktier og 
erhvervsobligationer) i olie- og gasselskaber, der ikke har udarbejdet konkrete pla
ner for at omstille sig i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger.
Frasalget bør gennemføres inden udgangen af 2023.

c. Frasalg af kul og tjæresand
Generalforsamlingen anbefaler, at AP Pension frasælger investeringer (aktier og er
hvervsobligationer) i selskaber med aktiviteter indenfor udvinding af kul og tjære
sand, når de andrager mere end 5 % af selskabets omsætning. Frasalget bør gen
nemføres inden udgangen af 2023.
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Forslag fra Frode Sørensen:

d. Årlig redegørelse for forventet tilskrivning af bonus til kunder i gennemsnitsrente 
AP Pension skal årligt give kunderne med forsikringer i Gennemsnitsrente en rede
gørelse for, om der kan forventes tilskrivning af bonus i de kommende år. Redegø
relsen skal ske i et individuelt brev, gerne sammen med det brev der udsendes i 
starten afåret. Hvis AP Pension kan finde en tilfredsstillende model, kan 
informationen ske gennem AP Pensions portal. Denne information skal sikre at 
disse kunder opnår en begrundet forventning til den fremtidige regulering af deres 
pensioner.

Forslag fra Bitt Juul Jensen, Hannah Morrison Brejnholt Tranberg, Hanne Vibeke 
Moltke, Inge-Lise Knudsen, Per Lyse Nielsen:

e. Forslag om investeringsstop i virksomheder, der leverer våben og/eller militært ud
styr til Saudi Arabien og/eller De Forenede Arabiske Emirater til generalforsamlin
gen i 2021.
Et investeringsstop i virksomheder, der leverer våben og/eller militært udstyr til 
Saudi Arabien og/eller De Forenede Arabiske Emirater, der er aktive i Yemen-krigen 
- en krig, der har skabt den værste humanitære krise i verden.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

a. Valg af op til 10 medlemmer til bestyrelsen af og blandt de delegerede, der re
præsenterer de forsikrede, hvoraf mindst et medlem repræsenterer valggruppe B2 
og mindst et medlem repræsenterer valggruppe B3. Valget gælder for 2 år.

På valg er:

• Vice President Søren Dalum Tinggaard (modtager genvalg)
• Director Ole Ernstsen Hansen (modtager genvalg)
• Næstformand Michael Kyvsgaard Budolfsen (modtager genvalg)
• Direktør, bestyrelsesmedlem Jesper Munck Loiborg (modtager genvalg)
• Souschef Jens Erik Guldbjerg Iversen (modtager genvalg)
• Deputy Group Treasurer Bjørg Houmøller (modtager ikke genvalg)
• Filialsupporter og tillidsrepræsentant Niels Jørgen Ellegaard (modtager gen

valg)
• Group CFO Lars Aage Sørensen (modtager genvalg)
• Direktør Ejvind Næsvang Jensen (modtager genvalg)
• Journalist Lene Sarup Rattenborg (modtager genvalg)

8. Valg af revision
Nuværende revisionsselskab, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, fratræ
der i medfør af Revisorlovens § 25.

På valg er: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
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9. Eventuelt

Velkomst

Bestyrelsesformand Niels Dengsø Jensen bød velkommen til den ordinære generalforsamling 
for Foreningen AP Pension f.m.b.a. og orienterede generalforsamlingen om praktiske forhold i 
forbindelse med afviklingen af generalforsamlingen.

Bestyrelsesformanden oplyste, at afviklingen af generalforsamlingen i år var fuldstændig 
elektronisk med henblik på at sikre, at generalforsamlingen blev gennemført i overensstem
melse med regeringens forsamlingsforbud samt de danske myndigheders sundheds- og sik
kerhedsmæssige retningslinjer. Af hensyn til alles sikkerhed afvikledes generalforsamlingen 
derfor uden mulighed for fysisk fremmøde.

Herefter gennemgik bestyrelsesformanden virkemåden af det tekniske set up. Det blev op
lyst, hvordan medlemmer havde mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer. 
Grundet mulig forsinkelse i transmissionen ville der blive holdt pauser undervejs, så alle 
medlemmer havde mulighed for at stille spørgsmål eller kommentere indlæg til dagsordenens 
punkter. Derefter blev de tekniske foranstaltninger til stemmeafgivelsen gennemgået herun
der mulighed for at søge teknisk assistance under generalforsamlingen via en dertil oprettet 
hotline. Det blev samtidig oplyst, hvor dokumenter relateret til generalforsamlingen var gjort 
tilgængelige.

Der blev afholdt en prøveafstemning med henblik på at sikre, at de fremmødte delegerede 
følte sig trygge ved afstemning via den elektroniske afstemningsfacilitet.

Afslutningsvis henlagde bestyrelsesformanden afstemningen om valg af dirigent til general
forsamlingens beslutning.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen for Foreningen AP Pension f.m.b.a. havde indstillet advokat og partner hos Pies
ner, Hans Hedegaard, som dirigent.

Hans Hedegaard blev af generalforsamlingen valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var behørigt 
og lovligt indkaldt i enhver henseende i henhold til Foreningen AP Pension f.m.b.a.'s vedtæg
ter.

Der var valgt 823 delegerede, og ved begyndelsen af generalforsamlingen var der 206 dele
gerede til stede elektronisk, og de repræsenterede 51.328 stemmer. Dette svarede til, at 25
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procent af de delegerede var til stede, der tilsammen rådede over 76 procent af stemmerne. 
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Dirigenten oplyste, at der foruden dagsordenens punkt 2, punkt 3 og punkt 4 angående be
styrelsens beretning, forelæggelsen af årsrapporten og meddelelse af decharge til bestyrelse 
og direktion, skulle tages stilling til, hvor generalforsamlingen for 2022 skulle afholdes. Diri
genten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen blev afholdt i 
Aarhus, men at dette ville blive behandlet i forlængelse af afstemningerne om dagsordens
punkterne 3 og 4.

Dirigenten afsluttede sine indledende bemærkninger og gav ordet til bestyrelsesformand 
Niels Dengsø Jensen.

2. Beretning om Foreningens virksomhed i 2020, herunder orientering om AP 
Pension livsforsikringsaktieselskab-koncernens virksomhed

Niels Dengsø Jensen takkede dirigenten og aflagde bestyrelsens beretning for regnskabsåret 
2020. Indledningsvist knyttede bestyrelsesformanden kommentarer til de reaktioner, AP Pen
sion havde fået i forbindelse med Finanstilsynets inspektion. AP Pension var kommet i mål 
med at besvare alle de forhold, som var påpeget af Finanstilsynet. Bestyrelsesformanden un
derstregede vigtigheden af, at AP Pension fortsatte arbejdet med at udbygge og forbedre le
delsessystemet. I forhold til integrationen af Skandia oplyste bestyrelsesformanden, at det 
var forventningen, at kunderne ville kunne samles på én platform i 2021, hvorefter synergi
erne ved opkøb af Skandia ville kunne realiseres.

Efter de indledende bemærkninger redegjorde Niels Dengsø Jensen for et år i corona-pande- 
miens tegn. AP Pension var ikke blevet ramt på økonomien på samme måde, som mange an
dre virksomheder var, men havde dog skulle finde nye måder at samarbejde på både internt, 
men også i forhold til kunderne. I forhold til kunderne understregede bestyrelsesformanden 
vigtigheden af at sikre, at kunder med mistrivsel benyttede værditilbuddet, der blev tilbudt 
via AP Care.

Dernæst kommenterede Niels Dengsø Jensen på årets afkast, som efter bestyrelsens opfat
telse var tilfredsstillende. AP Pension lå i den absolutte top set i forhold til konkurrenterne. 
Årets resultat var 88 mio. kr. og forbedringen på syge- og ulykkesforsikringsområde var med 
baggrund i en engangskorrektion. AP Pension havde fortsat fokus på syge- og ulykkesforsik
ringsområdet med henblik på at skabe øget balance, og her havde AP Pension en flerstrenget 
strategi, hvor der arbejdedes med en kombination af forebyggende indsatser, fair prissætning 
og fair vilkår ved forhøjelse af dækninger.

Herefter gav Niels Dengsø Jensen en status på AP Pension-koncernens arbejde med sam
fundsansvar, hvor særligt investeringslinjen AP Bæredygtig blev fremhævet som en mulighed 
for kunderne for at gøre en forskel med deres pensionsopsparinger. AP Pensions mål inden 
for den grønne og bæredygtige omstilling var forøget, så der var en fordobling i forhold til det
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samlede mål, målt på aktiver under forvaltning. Ambitionen om at 20 procent af de samlede 
midler skulle være investeret i den grønne omstilling i 2030, blev fastholdt.

Bestyrelsesformanden fremhævede, at AP Pensions investeringsafdeling havde et stort fokus 
på at håndtere den risiko, som klimaforandringerne udgjorde for pensionerne, særligt i for
hold til fysiske såvel som regulatoriske risici.

Herefter gennemgik Niels Dengsø Jensen bestyrelsens arbejde i 2020. Bestyrelsen havde haft 
et stort fokus på corona-pandemien og dens betydning for AP Pension, og på at opnå balance 
inden for syge- og ulykkesforsikringer. Fokus havde også været på arbejdet med diversitet i 
alle ledelseslag.

Afslutningsvist gennemgik bestyrelsesformanden honoreringen af direktionen og bestyrelsen 
og oplyste generalforsamlingen om, at direktionens samlede løn i 2019 udgjorde 
14,2 mio. kr., i 2020 udgjorde den 12,1 mio. kr., og at aflønningen i 2021 forventedes at ud
gøre 16,5 mio. kr. Direktionens medlemmer modtog fast løn og pension, og direktionen 
kunne tildeles personligt tillæg og øvrige sædvanlige personalegoder.

Bestyrelsen modtog i 2019 et samlet honorar på 3,7 mio. kr. For regnskabsåret 2020 modtog 
bestyrelsen et samlet honorar på 4,1 mio. kr., og honoraret i 2021 forventedes at udgøre 
4,9 mio. kr. Principperne for honorering af bestyrelsen og direktionen fulgte Politik for afløn
ning, og bestyrelsesformanden henviste i den sammenhæng til aflønningsrapporten for 2020, 
der var offentliggjort på AP Pensions hjemmeside.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

3. Forelæggelse af årsrapport inklusive koncernregnskab 2020 til godkendelse 
og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til 
det godkendte regnskab

Administrerende direktør Bo Normann Rasmussen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 
2020.

Bo Normann Rasmussen takkede dirigenten for ordet og indledte sin gennemgang med et til
bageblik på 2020, der havde stået i corona-pandemiens tegn. Pandemien havde på den ene 
side vist, hvor skrøbeligt livet kunne være, men det havde også vist, hvor omstillingsparate 
vi var og hvor hurtigt, vi kunne vænne os til en ny dagligdag.

Forinden gennemgangen af regnskabstallene bemærkede Bo Normann Rasmussen, at AP 
Care havde modtaget henvendelser fra mange kunder. Cirka 80 procent af dem, der ringede 
til AP Care under den første nedlukning ringede, fordi de følte sig depressive, isolerede eller 
stressede af situationen. Kendetegnet for mange af disse henvendelser var, at kunderne nær
mest undskyldte for, at de ringede, fordi de mente, at der var nok nogle andre, der havde
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mere brug for hjælp. Men sådan var der ingen kunder i AP Pension, der måtte tænke. Bo Nor
mann Rasmussen understregede, at helbredsvejlederne altid sad klar til at hjælpe alle kun
der.

Tilfredsundersøgelser havde vist, at kunderne scorede AP Pension til mellem 6,4 og 6,8 på en 
skala på 7, hvilket var meget tilfredsstillende. I forhold til den årlige måling foretaget af 
Loyalty Group, understregede Bo Normann Rasmussen, at der ville blive arbejdet hårdt for at 
veksle andenpladsen til en førsteplads i 2021.

Aktivt ejerskab var et område, hvor der var sket en enorm udvikling i AP Pension de seneste 
år, og hvor vores ambitioner om at gøre en positiv forskel var vokset betragteligt. Foruden 
initiativet Climate Action 100+, der var blevet nævnt året forinden, havde AP Pension tilslut
tet sig en række initiativer i 2020, som blandt andet omfattede Carbon Disclosure Project, 
IIGCC og en række fælles investorerklæringer til brasilianske ambassader.

I forhold til, hvad AP Pensions kunder kunne gøre for at påvirke den bæredygtige udvikling, 
oplyste Bo Normann Rasmussen, at AP Pension generelt anbefalede, at kunderne placerede 
en tredjedel af opsparingen i AP Bæredygtig. Den enkelte kunde skulle dog naturligvis altid 
overveje, om det ville være en investeringsform, der passede til vedkommendes risikovillig
hed. Et eksempel på investering af 500.000 kr. afen pensionsopsparing i AP Bæredygtig vi
ste, at det gav en reduktion af klimaaftrykket svarende til C02-udledningen fra 18 personbi
ler samtidigt med, at der blev bidraget med produktionen af grøn strøm til tre husstande og 
reducerede vandforbruget svarende til 65 bade. Dermed kunne der virkelig gøres en forskel.

Selvom AP Pensions primære mulighed for at påvirke den bæredygtige udvikling lå på inve
steringsområdet, var der også stort fokus på, hvad AP Pension kunne gøre som dansk virk
somhed. I 2020 begyndte derfor arbejdet med at opgøre AP Pensions egen C02-udledning, 
og der var allerede iværksat en række initiativer for at reducere vores eget klimaaftryk. AP 
Pension havde blandt andet vedtaget en grøn politik for firmabiler og opsat ladestandere på 
vores parkeringsplads, hvor medarbejdere kunne få mulighed for at oplade deres el- og hy
bridbiler. Der var også indført screening af vores leverandører, som betød, at ansvarlighed og 
bæredygtighed fremover kom til at vægte ligesom pris og kvalitet ved udvælgelsen af samar
bejdspartnere. Bo Normann Rasmussen fremhævede CSR-rapporten, der gav et samlet over
blik over initiativerne.

Herefter blev en forenklet udgave af resultatopgørelsen gennemgået. Der var umiddelbart to 
overordnede tendenser eller temaer, der prægede regnskabet, hvilket var SUL-resultatet og 
omkostningerne til Skandia-integrationen. I forhold til resultatet i AP Pension livsforsikrings
aktieselskab, som også omfattede Skandia-selskaberne, var der et overskud på 90 mio. kr. 
efter skat, hvilket var en klar forbedring i forhold til sidste års underskud, der var på 
69 mio. kr.

Grundforrentningen, som var egenkapitalens afkast, herunder de aktier og obligationer, som 
egenkapitalen ejede, viste et overskud på 43 mio. kr. Det var også her, at resultatet af AP 
Pensions datterselskaber lå, herunder Skandia.
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Risikoforrentningen, som var kundernes betaling for, at egenkapitalen stod til sikkerhed for 
de garanterede pensioner i gennemsnitsrente, udgjorde 265 mio. kr. Da der ikke blev indteg
net nye kunder i de gamle garanterede ordninger, ville denne indtægt falde på sigt i takt 
med, at kunderne ville få deres pensioner udbetalt. Denne post skulle ses i sammenhæng 
med resultatet af markedsrenteordninger. Her havde vi et minus på 30 mio. kr., og posten 
dækkede over resultatet af de løsninger, koncepter og produkter, der blev tilbudt kunderne i 
markedsrente.

Da det var forventningen, at disse ordninger ville komme til at fylde mere og mere i fremti
den, var det et fokusområde, at AP Pension skulle få skabt overskud i denne del af regnska
bet, og her ville integrationen af Skandia gøre en væsentlig forskel.

Posten "Resultatet af SUL" dækkede over vores syge- og ulykkesforsikringer, som primært 
var forsikringer, hvor der ville være en udbetaling, hvis forsikrede mistede sin erhvervsevne. 
Her havde vi et tab på 135 mio. kr., men selvom der var underskud på SUL-forretningen, så 
var resultatet i 2020 en væsentlig forbedring i forhold til 2019, hvor SUL-underskuddet var 
på mere en 730 mio. kr. I den forbindelse var det dog vigtigt at pointere, at en stor del af 
forbedringen i 2020 skyldtes en engangskorrektion på 239 mio. kr.

For året 2020 var rabatterne nedsat, og det havde forbedret resultatet af SUL. Til gengæld 
blev rabatten tilbageført i posten "Fortjenstmargen". Denne tilbageførsel udgjorde 
120 mio. kr. og fremgik i posten under resultatet af SUL.

Der var overskud på omkostningsgrupperne, men underskud på risikogrupperne. Endelig var 
der en indtjening på gruppeliv på 85 mio. kr.

Samlet set gav det et overskud på 90 mio. kr. efter skat, som direktionen og bestyrelsen 
anså for tilfredsstillende.

I forhold til præmier og ydelser var AP Pension vokset kraftigt siden 2017, men det kunne 
også ses, at indbetalingerne stagnerede i 2020. Den primære forklaring var, at der var kom
met lidt færre nye kunder som følge af fokus på at skabe lønsomhed i SUL, hvor priserne, 
som AP Pension gik ud i markedet med, var hævet. Udbetalingerne lå også højere end sidste 
år, men der var stadig flere indbetalinger end udbetalinger.

Også når man så på antallet af forsikrede, var udviklingen stagneret i 2020, men overordnet 
set var forretningsomfanget stort set fastholdt. I forhold til omkostninger pr. forsikrede var 
der samlet set et fald på 10 procent således, at omkostningen nu lå på 1.402 kr. Det var for
ventningen, at det tal ville komme endnu længere ned, når integrationen af Skandia var af
sluttet.

AP Pension havde et stort fokus på resultatet af syge- og ulykkesforsikringer. Det var ingen 
hemmelighed, at pensionsbranchen havde haft en fælles udfordring de seneste år.

Det var nødvendigt at gøre op med denne situation, hvor der var så stort et underskud på ét 
forretningsområde, som skulle dækkes af indtjeningen på andre forretningsområder. Det var
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noget, som hele branchen, og ikke mindst Finanstilsynet, var meget opmærksomme på. En- 
gangskorrektionen på de 239 mio. kr. var et resultat af, at AP Pension var blevet mere præ
cise i beregningen af hensættelserne, så det var ikke en effekt, der ville gentage sig i 2021. 
Derfor måtte man indstille sig på, at der også ville være underskud i 2022 og sikkert også i 
de kommende år. Herefter gennemgik Bo Normann Rasmussen de grundlæggende tre årsa
ger til underskuddet på syge- og ulykkesforsikringsområdet.

For det første var der en stigning i antallet af skader på cirka 17 procent siden 2017, særligt 
inden for de stressrelaterede diagnoser. For det andet havde den hårde konkurrence presset 
forsikringspriserne ned på et unaturligt lavt niveau, og endelig havde den faldende rente be
tydet, at hensættelserne til fremtidige udbetalinger var blevet øget.

Dette havde ført til en situation, hvor der var kommet en væsentlig ubalance i tingene. Der
for skulle vægtskålene fremadrettet være i balance.

På indtægtssiden blev priserne hævet, men det gav samtidig nye muligheder. For eksempel 
til- og fravalg af lønskala og muligheden for skattefri forsikring og dermed lavere dækning - 
altså større fleksibilitet. Priserne for nye kunder var hævet, og samtidig blev der genforhand
let med eksisterende kunder i takt med, at prisgarantierne udløb.

Her pegede Bo Normann Rasmussen på, at nogle af de største kunder i AP Pension havde ud
vist fællesskabsfølelse og anerkendte problemstillingen. Det gjaldt blandt andet Coop og Arla, 
som havde fornyet deres aftaler med højere priser på forsikringspakken, mens AP Pension 
havde modtaget positive tilkendegivelser fra Spar Nord Bank, DLG og Danish Agro samt en 
lang række pengeinstitutter og forsikringsselskaber om, at de ville være med på rejsen.

Det viste, at kunder med de bredeste skuldre gik foran, når det var krævet. Det gav grund til 
at være stolt på AP Pensions vegne, at de store virksomheder på den måde trådte i karakter. 
Det var kundeejerskabet i sin smukkeste udgave.

Det var dog ikke alene priserne, der stod for en ændring. For at reducere udgifterne og mu
ligheden for spekulation, ville der blive indført krav om levering af helbredsoplysninger, så 
det var klart, om kunderne havde helbredsproblemer, inden de forhøjede deres dækninger.

Såfremt en virksomhed ikke ønskede, at medarbejdere skulle afgive helbredsoplysningerne, 
så ville prisen alt andet lige blive højere. Herefter gennemgik Bo Normann Rasmussen et ek
sempel på, hvad en prisstigning fra 1 procent til 1,5 procent ville betyde for en medarbejder 
med en årsløn på 400.000 kr. Stigningen svarede til 2.000 kr. om året, hvilket isoleret set 
var meget. Men set i forhold til det investeringsafkast, som AP Pension leverede til kunderne, 
var der med udgangspunkt i en kunde med 20 år til pension et merafkast på 18.000 kr. i AP 
Pension sammenlignet med gennemsnittet af andre kommercielle selskaber. Det var derfor 
vigtigt at se tingene i et større perspektiv.

Herefter gennemgik Bo Normann Rasmussen balancen, der var udgjort af de samlede kunde
midler, hensættelser og egenkapital. Den var vokset fra 161 mia. kr. til 171 mia. kr. Det var
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hovedsageligt med baggrund i de flotte afkast og balancen mellem indbetalinger og udbeta
linger.

I forhold til afkastet lå AP Pension helt i top i 2020 på kunder med 30 år til pension, ligesom 
AP Pension også havde klaret sig godt i profilen med 20 år til pension. Der var tale om en 
delt førsteplads med en anden pensionsleverandør. Kunder med henholdsvis fem eller 15 år 
til pension klarede sig også bedst i b AP Pension.

AP Pension var det kommercielle selskab, der havde fået kundernes pensioner til at vokse 
mest, set på tværs af kundeprofiler i markedsrente. Det kunne AP Pensions investeringsmed
arbejdere takkes for.

Det samlede investeringsafkast var 9,6 mia. kr. i 2020, og det var især aktierne, der bidrog 
til det gode resultat med et afkast på 10,1 procent, mens obligationer inklusive renteafdæk
ning gav et afkast på 2,8 procent. Reale aktiver gav samlet et afkast på 2,2 procent. I gen
nemsnitsrente var det samlede investeringsafkast på 3,2 procent, mens det i markedsrente 
udgjorde 8,8 procent.

Bo Normann Rasmussen rettede herefter fokus på regulering af pensioner.

På trods af de positive afkast, var der en del kunder, der ville opleve, at deres pension ikke 
ville blive reguleret, eller at den ligefrem blev sat ned. Baggrunden herfor var stigende leveti
der og lavere forventninger til det fremtidige afkast. Renten var generelt faldet de sidste 40 
år, og der var i dag negative renter. Både kvinder og mænd levede længere i gennemsnit si
den 1980'erne, og pensionen ville skulle dække yderligere syv år i forhold til i 1980'erne.

Der blev gennemgået et eksempel på, hvor meget en pensionsopsparer kunne have fået i ga
ranteret pension for en million kroner i 1980'erne i forhold til nu.

Udviklingen i renten og levetiderne betød, at det var nødvendigt at hensætte enorme sum
mer for at kunne leve op til de afgivende garantier i fremtiden. Derfor var der ikke penge til 
at regulere udbetalingerne, heller ikke selvom der var positive afkast. Derfor var det kun 
kunder med de laveste garantier, der fik reguleret pensionerne en smule i år. Resten ville op
leve, at pensionen fortsatte på samme niveau som sidste år.

I forhold til markedsrente var der tre centrale forhold, der havde betydning for reguleringen 
af pensionerne. Dette var dels årets faktiske afkast, dels forventningen til levetiden forvent
ningerne til det fremtidige afkast. Samlet set havde det betydet en nedregulering på mellem 
fire og seks procent for mange pensionister i markedsrente.

Bo Normann Rasmussen opsummerede afslutningsvist på de væsentligste konklusioner i gen
nemgangen og takkede for ordet.

Dirigenten takkede for gennemgangen af beretningen og for årsrapporten og oplyste, at ge
neralforsamlingens afstemning i forhold til punkt 3 ville blive udskudt til efter gennemgangen
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af punkt 4, hvorunder der også ville blive åbnet for muligheden for at stille spørgsmål til 
dagsordenens punkter 2, 3 og 4.

4. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2020

Dirigenten indledte dagsordenspunktet med at redegøre for betydningen af meddelelse af de
charge for direktionen og bestyrelsen for regnskabsåret 2020. Dirigenten oplyste, at de
charge betød, at man friholdt direktionen og bestyrelsen for et eventuelt ansvar for de punk
ter i regnskabet, der klart kunne læses. Herefter blev der åbnet for spørgsmål fra de delege
rede.

Dirigenten oplyste, at der på forhånd var indkommet tre spørgsmål, som ville blive oplæst og 
besvaret alt imens deltagerne havde mulighed for at stille spørgsmål via chatfunktionen.

Det første spørgsmål, var fra Finn Haaraaard: "Jeg har anmodet om en drøftelse på gene
ralforsamlingen af det urimelige i, at pensionsudbetaling i blandt andet B3 ikke pristalsregule
res. Jeg vil faktisk gå så langt som til at mene, at det er forkasteligt. I et kundeejet selskab 
bør ledelsen arbejde for, at pensionsudbetalinger, der i dag ikke pristalsreguleres, fremover 
vil blive det. Set i lyset af de gode resultater gennem årene, som ledelsen bryster sig af, så 
må det være ret og rimeligt, at det gennemføres. Da ordningen i sin tid blev indgået, var der 
nok ikke mange, om overhovedet nogen, der var opmærksomme på dette forhold. Jeg vil i 
dag kalde det bondefangeri - så gør noget ved urimeligheden."

Det andet spørgsmål, var fra Marianne Christiansen, og det lød: "Jeg har tit undret mig 
over, at vi, når vi får nyhedsbreve fra AP Pension, kun får alle de positive nyheder, nemlig at 
I er dygtige til at skaffe penge til medlemmerne, der er 10, 20 og 30 år fra pensionen. Hvor
dan kan de være, at de millioner, der står på konti til allerede pensionerede, ikke kan skaffe 
samme afkast? Jeg forstår ikke, at nogle millioner kan give fint afkast, og andre millioner gi
ver et negativt afkast. Jeg ønsker et svar på dette."

Og med disse to spørgsmål gav dirigenten ordet til Bo Normann Rasmussen.

Bo Normann Rasmussen takkede indledningsvist for to gode spørgsmål og bemærkede, at 
det var rart at få spørgsmålene på forhånd, særligt når de var vanskelige, da det gav mulig
hed for at forberede svarene og for at bruge lidt længere tid på besvarelsen.

Spørgsmålene var lette at forstå, men svaret var desværre kompliceret. Grunden, til at der 
ville blive brugt længere tid på besvarelsen, var, at forslaget under dagsordenens punkt 6 fra 
Frode Sørensen havde samme elementer. Derfor ville Bo Normann Rasmussen berøre de to 
spørgsmål og forslaget samtidigt.

AP Pension havde to typer af produkter. Gennemsnitsrente og markedsrente. Kunder i gen
nemsnitsrente blev primært indtegnet i 1970'erne, 1980'erne og 1990'erne og indtil midten 
af 2000'erne. Derefter startede AP Pension med at tegne markedsrente fra midten af
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2000'erne og frem til i dag. Sa mange af kunderne, der var på pension i dag, havde et pro
dukt med gennemsnitrente og mange af de kunder, der fortsat var erhvervsaktive, havde et 
produkt med markedsrente.

Der var forskelle mellem produkterne, og der var også en del, der var gået på pension, som 
havde en ydelse, der var baseret på markedsrente.

Derfor ville besvarelsen blive delt op i gennemsnitsrente og markedsrente.

I gennemsnitsrente var man som kunde sikker på, at ens pension ikke blev sat ned. Kunden 
havde en ydelsesgaranti, og den ville aldrig kunne blive lavere end det, der var givet lovning 
på. Det havde dog vist sig, at nogle af de garantier, som selskaberne havde givet tilbage i 
1980'erne og 1990'erne var meget byrdefulde. Det skyldes dels de meget lave renter, dels at 
afkastforventningerne til fremtiden var lave sammenholdt med de forøgede levetider. Størrel
sen på reserverne var ikke så store, at der kunne gives bonus. Bo Normann Rasmussen gen
nemgik renteudviklingen fra 1980 til 2020 og sammenholdte denne med levetidsforudsætnin
gerne og forventningerne til den fremtidige afkastforventning. For kunder i gennemsnitsrente 
betød udviklingen, at den opsparede pension skulle række i flere år end forventet. Dette 
sammenholdt med udviklingen i renterne og den fremtidige afkastforventning medførte en 
svækkelse af det kollektive bonuspotentiale.

Dertil konstaterede Bo Normann Rasmussen, at det ikke ville være forsvarligt at give bonus 
under de nuværende konditioner. Det ville være økonomisk uansvarligt. Der var alene én 
gruppe, hvor det kunne være forsvarligt at give lidt bonus, og det var den første gruppe, der 
hed 1-2 procent. Det var den gruppe, der havde fået halvt så meget til at starte med, i for
hold til kunder i de rentegrupper, der fik 4 og 5 procent i rente.

I markedsrente var der ingen garanti, og der kunne pensionen sættes ned. Markedsrente 
blev dog også ramt af lave afkast og af forøgede levetider. Det faktiske afkast havde været 
mellem 2,5 og 4,2 procent. Den forudsatte rente var 2,1 procent, hvilket i sig selv gav anled
ning til en lille opregulering. Der var dog modtaget nye levetidsdata fra Finanstilsynet, hvilket 
gjorde det nødvendigt at sætte pensionen ned med én procent. Dette skulle sammenholdes 
med, at forventningerne til det fremtidige afkast var faldet, hvilket var forudsætninger som 
alle pensionsselskaber fik fra brancheforeningen Forsikring & Pension. Effekten af forudsæt
ningerne, der måtte indregnes, var, at der selv med et positivt investeringsafkast ville være 
en negativ regulering.

Dirigenten takkede for besvarelsen af spørgsmålet og oplæste det tredje spørgsmål, der var 
indkommet på forhånd.

Cort Hvtoft spurgte: "Det ville være interessant at høre hvad den nuværende bestyrelses 
selvrefleksion er med hensyn til, hvilke kompetencer som ønskes styrket for at stå bedre 
over for eksisterende og nye udfordringer og/eller om nyt blod kunne ses værdifuldt. På for
hånd tak."

Dirigenten gav ordet til Niels Dengsø Jensen.
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Niels Penqsø Jensen takkede for ordet og spørgsmålet fra Cort Hytoft. Bestyrelsen skulle 
løbende vurdere, om de nødvendige kompetencer var til stede i forhold til virksomhedens for
retningsområder og forretningsmodel. Bestyrelsen vurderede derfor løbende og minimum år
ligt, hvilke kompetencer der skulle være til stede og evaluerede også minimum årligt, om de 
så faktisk var til stede.

Forretningen udviklede sig løbende, hvilket kravene til bestyrelsen også gjorde. Samtidigt 
ville der skulle tages højde for de krav, som Finanstilsynet stillede til bestyrelser i finansielle 
selskaber.

Særligt var der eksempelvis behov for bestyrelsesmedlemmer med erfaring fra ledelse af fi
nansiel virksomhed, kompetencer inden for alternative investeringer og aktuarmæssige for
hold. Men kravene til kompetencer skiftede med forretningsmodellen.

I forhold til kompetencerne, der var behov for at få styrket i bestyrelsen, skulle dette ses ud 
fra, hvilke kompetencer den siddende bestyrelse besad. Dette forholdt bestyrelsen sig lø
bende til. Niels Dengsø Jensen understregede vigtigheden af at bevare AP Pensions DNA som 
kundeejet selskab og værdien ved, at det var kunderne, der også udgjorde bestyrelsen i AP 
Pension. Dertil ville det være rart med en mere ligelig vægt af mænd og kvinder i bestyrel
sen.

Dirigenten takkede Niels Dengsø Jensen for besvarelsen af spørgsmålet. Herefter blev de ind
komne spørgsmål, der var stillet via chatfunktionen leveret til dirigenten.

Det første spørgsmål var fra Jørgen Seliqmann. der spurgte: "Er der hensat i regnskabet til 
mulige diskriminationssager i Skandia Sundhedssikrings portefølje?"

Thomas Møller svarede, at spørgsmålet havde baggrund i en sag fra 2020, hvor det var 
kommet frem, at visse forsikringsselskaber havde diskrimineret gravide i forhold til dæknin
gen på sundhedsforsikringer. I forhold til sundhedsforsikringen havde praksis flere steder væ
ret, at man afslog dækning af skader, der var opstået med baggrund i et graviditetsforløb.

Der var foretaget en grundig gennemgang af hele porteføljen, og der var identificeret sager, 
hvor der kunne være sket en sådan diskrimination. På baggrund heraf, var de kunder, der 
havde henvendt sig i sagen, blevet kompenseret for, at de ikke var blevet givet den behand
ling, som de skulle have haft. På denne baggrund var der ikke forventning om yderligere 
kompensation fra Skandia Sundhedsforsikring.

Det andet spørgsmål var fra Sharam Mirza, der spurgte, "Hvad vil I konkret gøre for at 
styrke afkastet i AP Bæredygtig i forhold til AP Active?

Bo Normann Rasmussen takkede for spørgsmålet og svarede, at afkastet for AP Bæredyg
tig på sigt meget gerne skulle blive det samme som i AP Active. De havde den samme risiko
profil, man løb den samme finansielle risiko, men det var nogle andre investeringsaktiver, der 
lå til grund. Målt på måned til måned ville de to produkter ikke have det samme afkast. Det
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var dog forventningen, at de ville opnå det samme afkast over tid. Bo Normann Rasmussen 
tilføjede, at hele hans opsparing var placeret i AP Bæredygtig.

Det tredje spørgsmål var fra Lise Warming "Hvad er baggrunden for ønsket om decharge 
for bestyrelsen og direktion?"

På foranledning af Niels Dengsø Jensen besvarede Dirigenten spørgsmålet.

Det forhold, at generalforsamlingen skulle tage stilling til meddelelse af decharge, fulgte af 
vedtægterne. Rent selskabsretligt var det sådan, at man fra lovgivers side havde ønsket, at 
generalforsamlingen indikerede ved en stemmeafgivelse, om der var forhold i regnskabet, 
som de delegerede ønskede at rejse krav om, eller om de delegerede ønskede at meddele 
decharge for ting, der kunne læses direkte ud af regnskabet.

Der var således ikke tale om et ansvarsafkald på forhold, der ikke var anført direkte i regn
skabet. Afslutningsvist bemærkede dirigenten, at meddelelse af decharge var en praksis, som 
langt de fleste selskaber i Danmark benyttede sig af.

Dirigenten oplæste herefter de næste tre spørgsmål, der var modtaget fra de delegerede.

Jørn Carsten Nielsen spurgte: "Tak for god og oplysende beretning omkring de 35 påbud 
fra Finanstilsynet. Hvilken betydning har disse i AP Pension, og hvordan ville der fremadrettet 
i AP Pension blive arbejdet med påbuddene?"

Sara Brinks Larsen takkede for spørgsmålet relateret til inspektion fra Finanstilsynet. AP 
Pension havde taget den meget lange række af påbud fra Finanstilsynet meget alvorligt.
Dette betød også, at der grundlæggende var arbejdet med at styrke fundamentet i forretnin
gen. Dette var blandt andet gjort ved at øge ressourcerne, altså simpelthen bemandingen på 
særlige udvalgte områder - herunder eksempelvis compliance. Dertil var der gjort en stor 
indsats for at arbejde med politikker og retningslinjer og øvrig dokumentation. Processen 
havde kørt i hele 2020 for at sikre forankringen som en fast del af AP Pensions forretning.

Marc Grønlund spurgte: "Hvad kan eller vil bestyrelsen gøre for at fremme flere kvinder i 
bestyrelsen?"

Niels Pencisø Jensen takkede for spørgsmålet og svarede, at det var vigtigt at italesætte 
problemstillingen. Bestyrelsen fandt, at det var problematisk, der ikke var en bedre fordeling 
blandt kønnene. På denne måde kunne det gøres mere legitimt for det underrepræsenterede 
køn at stille op. Derudover var AP Pension i god kontakt med medlemmerne og spurgte ofte 
ind til, om der kunne være egnede kandidater blandt medlemmerne til bestyrelsen i AP Pen
sion. Det var dog vigtigt at understrege, at det var den demokratiske proces, der fastlagde 
medlemskredsen i bestyrelsen.

Frode Sørensen spurgte: "Restlevetid i AP for en 65-årig er 89,3 og 87,3 år. Det er godt tre 
år mere end Finanstilsynets anbefaling. Hvorfor?"
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Thomas Møller svarede, at det var vigtigt at slå fast, at de 87 år og de 89 år var opgjort 
ved anvendelse af Finanstilsynets levetidsbenchmark. Finanstilsynet offentliggjorde hvert år 
nye forudsætninger, som alle pensionsselskaber skulle anvende. AP Pension anvendte både 
forudsætningerne til opgørelse af hensættelser og til opgørelse af ugaranterede udbetalinger i 
markedsrentemiljøet. I benchmarket indgik der forskellige elementer, og det var derfor, der 
kunne være en forskel mellem de tal, som sås andre steder og de tal, som anvendtes her.
Der gjaldt en fælles dødelighed. Dødeligheden beskrev, hvor farligt det var at være i live i 
forskellige aldre. Typisk ville dødeligheden stige med alderen. Samtidigt var der observeret 
en markant stigning af levetiden over de seneste år. Derfor indgik der i benchmarket en for
ventning om en fremtidig stigning i levetiderne. For en 65-årig indgik en stigning på 1 til 1,5 
år i levetidsforbedringer fremadrettet i forhold til, hvordan situationen så ud i dag.

Det sidste element, der var i Finanstilsynets model, var, at det enkelte selskab skulle holde 
deres erfaring i form af data, op imod de fælles forudsætninger. Her havde AP Pension obser
veret, at kunderne i gennemsnit levede længere tid end sammenlignet med alle forsikrede. 
Der var således pensionsselskaber, hvor kunderne levede i kortere tid. Hvert eneste år skulle 
alle pensionsselskaber indsende forudsætningerne til Finanstilsynet, og de ville efterfølgende 
blive gjort offentligt tilgængelige. I anmeldelsen til Finanstilsynet blev forudsætningerne do
kumenteret. Derfor var de 87 år og de 89 år i overensstemmelse med Finanstilsynets ret
ningslinjer.

Dirigenten oplæste herefter de næste tre spørgsmål, der var modtaget fra de delegerede.

Ivan Skovbo Munk spurgte: "I forlængelse af svar på de to første spørgsmål i dag: Det er 
ikke acceptabelt, at man tilsidesætter Finanstilsynets levealder for at beregne med længere 
schweizisk levetid, for så vidt angår gennemsnitsrente. Og for markedsrente budgetteres/be
regnes ud fra Finanstilsynets levetid, mens for gennemsnitsrente vælges den dyrere schwei
zisk levealder. Hvorfor denne forskel?"

Ivan Skovbo Munk spurgte endvidere: "Bo Normann Rasmussen tager afsæt i forlængelse af 
levealder fra 15 til 22 år, efter man er fyldt 65 år. En pensionsalder forskydes tilsvarende en
ten jf. lov eller jf. frivillig udsættelse. Så reelt er forlænget levealder ikke lig med forlænget 
pensionsudbetaling. 1) Hvad er gennemsnitspensionsalder i dag? 2) Hvad forventer AP, den 
er i 2025? Og 3) Er AP ikke også her mere pessimistiske i beregningerne end nødvendigt?"

Per Lvsdahl spurgte: "Hvad er forskellen på levetiderne hos AP og Finanstilsynet?"

Bo Normann Rasmussen indledte sin besvarelse af spørgsmålene med at bemærke, at 
Thomas Møller ville supplere efterfølgende. Spørgsmålene ville blive besvaret under et.

De schweiziske levetider blev benyttet som en illustration for at understøtte, at AP Pension 
skulle have tilstrækkeligt med reserver - det kollektive bonuspotentiale - til at kunne modstå 
udsving i forskellige forudsætninger, herunder at kunderne levede længere end det, som Fi
nanstilsynet vurderede.
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Forudsætningerne, som blev benyttet i 1980'erne og starten af 1990'erne, var blevet overha
let af virkeligheden. Det var derfor vigtigt at sikre, at det kollektive bonuspotentiale var mod
standsdygtigt mod ændringer i samme retning. Derfor blev der hvert år udarbejdet en stor 
redegørelse til bestyrelsen, der indeholdt beregninger på forskellige forudsætninger, realisti
ske forudsætninger, som ville kunne ske, og her var det vigtigt ikke at komme i en situation, 
hvor AP Pension måtte blive teknisk insolvent. Dette gjorde de schweiziske levetider rele
vante med spørgsmålet "Hvis vi endte med, at danskere levede lige så længe som schwei
zere, var der så penge nok i kassen?" Det var man nødt til at forholde sig til, og det var vur
deringen, at det var et realistisk scenarie. De alternative beregninger blev tillige foretaget for 
at sikre sig, at der ikke kom ubehagelige overraskelser og for at sikre, at der altid var til
strækkeligt med reserver. Refleksvirkningen var en tung byrde for AP Pensions økonomi, hvil
ket var grunden til at det ikke var forsvarligt at begynde at udlodde bonus. Bo Normann Ras
mussen gav herefter ordet til Thomas Møller for en supplerende redegørelse.

Thomas Møller indledte sit svar med at følge op på pensionsalderen. Den var i 2015 cirka 
64,5 år, og de seneste tal lå på et gennemsnit på 66 år, hvilket var et vidne om, at pensions
alderen var stigende. Tiden på pension var, set i forhold til tidligere, blevet længere, selvom 
pensionsalderen var steget. Jo senere tilbagetrækningstidspunktet lå, jo højere en pension 
kunne man forvente. I forhold til forskellene mellem AP Pensions anslåede levetider og Fi
nanstilsynets levetidsbenchmark blev praksis på området fulgt. AP Pensions kunder levede i 
gennemsnit cirka 0,5 år længere end de forsikrede i øvrige selskaber i gennemsnit.

Dirigenten oplæste herefter de næste to spørgsmål, der var modtaget fra de delegerede.

Janni Søtbæk Kryger Mortensen spurgte: "Er vi, der er oppe i 70'erne, med til at betale 
for den forlængede levetid for de 65-årige?"

Anne Marie Holm Nielsen spurgte: "Det gælder for os FSP-medlemmer, der valgte mar
kedsrente, at pensionskassen beholdt den hensættelse, som skulle sikre vores pensioners 
størrelse. Det drejer sig om ca. 370 mio. kr. Heraf uddelte AP Pension ca. 170 mio. kr. til en 
mindre gruppe, muligvis dem der havde en grundlagsrente på 4,5 procent. Men alle vi, der 
havde en grundlagsrente på 2,75, fik ingen kompensation. Dvs. at de resterende ca. 200 
mio. kr. nu er en del af egenkapitalen. Derfor virker det naturligvis meget urimeligt, at vores 
pensioner nedsættes med så meget, som det er sket løbende. Hvordan vil I forklare, at pen
sionskassen beholder vores hensættelse i egenkapital til glæde for alle andre medlemmer end 
os?"

Bo Normann Rasmussen indledte i lighed med de tre forrige spørgsmål sin besvarelse af 
spørgsmålene med at bemærke, at Thomas Møller ville supplere efterfølgende. Spørgsmålene 
ville blive besvaret under et.

Bo Normann Rasmussen henviste til gennemgangen af en planche benævnt G82 1-2 procent 
og 2-3 procent. Rentegrupperne var et lukket økonomisk system, hvor det ikke var tilladt at 
overføre penge fra den ene rentegruppe til den anden. Således ville det være egenkapitalen, 
der skulle dække et tab i en rentegruppe og ikke de øvrige rentegrupper. Betalingen for dette
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lå i den såkaldte ydelsesgaranti, som blev gennemgået i forbindelse med regnskabet. Bo Nor
mann Rasmussen redegjorde herefter for integrationen af FSP og forløbet med kompensatio
nen, som, AP Pension vurderede, var rimelig.

Thomas Møller indledte sin besvarelse med at forholde sig til spørgsmålet om, hvorvidt pen
sionister i 70'erne var med til at betale for den forlængede levetid for de 65-årige. Med ud
gangspunkt i gennemsnitsrente bemærkede Thomas Møller, at kunder i 70'erne også havde 
oplevet levetidsforbedringer, som var set de sidste 40 år, tilbage fra 1980'erne og til i dag, så 
også for 70-årige levede kunderne længere, end de gjorde tidligere. Dette afspejlede sig i 
hensættelserne. Der var hensat store midler i gennemsnitsrente for 70-årige med baggrund i 
de stigende levetider.

Som kunde i gennemsnitsrente indgik man i et fællesskab med de andre kunder i rentegrup
pen. Alle havde oplevet en stigende levetid, og dette blev betalt solidarisk.

I markedsrente blev der hvert år opgjort den forventede levetid for hver alder. Der blev pen
sionen genberegnet ud fra et forventet afkast og en forventet levetid, altså en individuel be
regning. Dette medførte, at når levetiden måtte stige, så påvirkede dette pensionerne.

Dirigenten takkede for besvarelsen og læste de sidste fire spørgsmål op.

Asger Stenhøj Schmidt spurgte: "Uddyb venligst de stigende udgifter til direktionen på 
4,4 mio. kr. eller ca. 34 procent i forhold til dags dato."

Bo Normann Rasmussen svarede, at baggrunden for stigningen i lønudgifter var med bag
grund i, at Sara Brinks Larsen og Henrik Engmark i forbindelse med deres indtræden i direkti
onen var indtrådt på en løntrappe, der var indrettet således, at den over tid skulle udligne 
lønnen med den siddende direktions aflønning. Således var ændringen i aflønningen aftalt al
lerede ved ansættelsestidspunktet.

Niels Denqsø Jensen bemærkede, at der var stort fokus på en korrekt aflønning i AP Pen
sion. Det var ikke hensigten, at den skulle være lønførende, men derimod markedskonform.

Preben Sunke spurgte: "Bestyrelsesformanden anfører i beretningen, at bestyrelsen betrag
ter resultatet på 90 mio. kr. som tilfredsstillende. I lyset af, af at årets resultat indeholder en 
indgangsregulering på SUL på over 200 mio. kr. betyder det, at årets driftsresultat vel reelt 
er dårligere end sidste år. Er denne vurdering indeholdt i betragtningen om, at resultatet an
ses for værende tilfredsstillende?"

Niels Denqsø Jensen svarede, at både bestyrelse og direktion vurderede, at resultatet var 
tilfredsstillende, men anerkendte, at Preben Sunke havde en betragtning i forhold til en- 
gangskorrektionen. Såfremt den ikke havde været der, da havde resultatet været negativ. 
Derfor var der stort fokus på syge- og ulykkesforsikringsområdet. Der var behov for fokus på 
det langsigtede resultat og på at opnå en balance i priser og omkostninger. Ved brugen af AP 
Care var det håbet, at kunderne kunne få reduceret sygefraværet.
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Per Christian Jensen spurgte: "Tak til bestyrelse, direktion og medarbejdere for et godt 
stykke arbejde i 2020. Konkret, hvad er udsigterne for fremtidig tildeling af loyalitetsbonus?"

Bo Normann Rasmussen svarede, at selskabets finansielle forhold skulle være betryggende 
før bestyrelsen ville beslutte at udlodde AP Loyalitetsbonus. Det ville kræve en forbedring af 
SUL-resultatet. Med et bedre SUL-resultat ville komme en bedre bundlinje, og så ville besty
relsen kunne beslutte at udlodde AP Loyalitetsbonus.

Det var forhåbningen - og uden at hånden blev lagt på kogepladen - at AP Pension i løbet af 
2021 ville få en så sund en økonomi, at det næste år kunne indstilles til bestyrelsen at ud
lodde AP Loyalitetsbonus.

Stefan Nielsen spurgte: "Kigger AP Bæredygtig også på nye opfindelser/produkter inden for 
vedvarende energi som p.t. ikke er i gang som en veletableret virksomhed - altså, går vi ind 
og hjælper iværksættere igen, eller er de blot henvist til Løvens Hule og Jesper Buch og Co.?"

Bo Normann Rasmussen svarede, at AP Pension typisk investerede i noget, der allerede 
havde vist sit værd. Investeringer blev derfor ikke foretaget i uprøvede iværksættervirksom
heder. Det var for at sikre, at der i AP Bæredygtig var solide investeringsaktiver, som det 
også var kendt fra de øvrige produkter. Aktierne var typisk fra store internationale virksom
heder. Bo Normann Rasmussen fremhævede som eksempel Tesia, Ørsted, Novo Nordisk eller 
Novozymes. Så investeringerne i AP Bæredygtig var lige så sikre som i AP Active.

Da alle indkomne spørgsmål var blevet besvaret, redegjorde dirigenten for, at der ville blive 
afholdt afstemning om punkterne 3 og 4 samt om forslag om afholdelse af ordinær general
forsamling 2022 i Aarhus.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2020, herunder anvendelse af over
skud med den fornødne majoritet.

Generalforsamlingen godkendte at meddele decharge til direktion og bestyrelse med 
den fornødne majoritet.

Generalforsamlingen godkendte endvidere med den fornødne majoritet at generalfor
samlingen i 2022 afholdes i Aarhus.

5. Politik for aflønning til godkendelse

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden, der i overordnede vendinger redegjorde for de 
gennemførte ændringer i Politik for aflønning.

Der var gennemført en opdatering af AP Pension-koncernens Politik for aflønning med henblik 
på at gøre denne mere læsevenlig samt sikre, at politikken havde det krævede lovmæssige 
indhold.
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Den årlige ajourføring omfattede præciseringer i forhold til overordnede principper for afløn
ning, forudsætningerne for udbetaling af variabel løn, identifikation af væsentlige risikotagere 
samt håndtering af interessekonflikter. Politikken blev desuden foreslået omdøbt til Politik for 
aflønning for at matche ordlyden i lovgivningen.

Med baggrund i en ny forordning fra EU skulle der i Politik for aflønning fremadrettet medta
ges oplysninger om, hvordan bæredygtighedsrisici var integreret og adresseret i politikken. 
Kravet fandt anvendelse fra 10. marts 2021, hvorfor der skulle medtages et afsnit herom i 
politikken. På nuværende tidspunkt integrerede AP Pension-koncernen ikke direkte bæredyg
tighedsrisici i forhold til aflønning.

HR-funktionen havde igangsat et initiativ med henblik på at fastlægge, om der fremadrettet 
kunne integreres bæredygtighedsrisici i forhold til aflønning.

Kriterierne for udpegning af væsentlige risikotagere var blevet indføjet i Politik for aflønning. 
Oversigten over jobfunktioner, der betragtedes som væsentlige risikotagere, blev fastlagt af 
bestyrelsens Vederlags- og kompetenceudvalg. Det var koncernens HR-funktion, der var an
svarlig for at føre en liste over væsentlige risikotagere samt sikre en løbende opdatering af 
listen.

Bestyrelsen godkendte årligt listen over væsentlige risikotagere og de kriterier, der lå til grund 
for identifikation af væsentlige risikotagere.

Der var indsat et afsnit 9 med de lovgivningsmæssige begrænsninger, der gjaldt for aflønnings
strukturer ved salg af produkter og ved forsikringsdistribution. Ændringerne var foretaget for 
at understrege, at AP Pension ikke havde en aflønningsmodel, der gav incitament til at medar
bejderne ikke handlede i kundernes bedste interesse.

Det var præciseret, at kontrol med overholdelse af politikken skulle varetages af et eksternt 
revisionsfirma for at sikre uafhængighed.

Efter sin gennemgang takkede bestyrelsesformanden dirigenten for ordet.

Dirigenten oplæste en kommentar, der var indkommet via chatfunktionen.

Hanne Lise Richter kommenterede: "God og flot politik for aflønning, der er informativ og 
visionær. Flot arbejde."

Dirigenten spurgte, hvorvidt der var yderligere spørgsmål eller kommentarer til den fremlagte 
politik, hvilket ikke var tilfældet, hvorefter politikken blev sendt til afstemning.

Generalforsamlingen godkendte med den fornødne majoritet den fremlagte Politik for 
aflønning.

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen og eventuelle forslag fra medlemmer i 
henhold til § 7, stk. 3
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Dirigenten indledte gennemgangen af punktet med at bemærke, at der var fremsat fem for
slag fra medlemmerne, mens bestyrelsen ikke havde fremsat forslag.

Det blev oplyst, at samtlige forslagsstillere havde fået tilbud om at motivere deres forslag 
ved enten fysisk fremmøde eller ved indsende en video med motiveringen, og at det var de 
fysisk fremmødte forslagsstillere, der startede.

Dirigenten oplyste, at behandlingen af de indkomne forslag ville starte med behandling af de i 
dagsordenen punkt 6.a, 6.b og 6.c fremsatte forslag, der var fremsat i forening af Frederik 
Ørtinq. Inaemai Fabricius, Jacob Antvorskov. Marc Grønlund. Naia Skouw-Rasmus
sen og Thomas Skovqaard Johansen og som havde følgende ordlyd:

6.a; Deltagelse i international klimainvestor samarbejde:
"Generalforsamlingen anbefaler, at AP Pension viser sin forpligtelse til at understøtte Paris
aftalens mål, ved at tilslutte sig et forpligtende og ambitiøst investor-netværk, der tåler sam
menligning med initiativer som f.eks. Net-Zero Asset Owner Alliance (NZ-AOA) eller Science- 
Based Targets for Financial Institutions (SBT-FI)."

6.b: Paris-kompatible olie og gas investeringer:
"Generalforsamlingen anbefaler, at AP Pension frasælger investeringer (aktier og erhvervsob
ligationer) i olie- og gasselskaber, der ikke har udarbejdet konkrete planer for at omstille sig i 
overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. Frasalget bør gennemføres inden udgan
gen af 2023."

6. c; Frasalg af kul og tjæresand:
"Generalforsamlingen anbefaler, at AP Pension frasælger investeringer (aktier og erhvervsob
ligationer) i selskaber med aktiviteter indenfor udvinding af kul og tjæresand, når de andra
ger mere end 5 % af selskabets omsætning. Frasalget bør gennemføres inden udgangen af 
2023."

Dirigenten oplyste, at Marc Grønlund ville motivere de fremsatte forslag på vegne af forslags
stillerne og gav herefter ordet til Marc Grønlund.

Marc Grønlund takkede for ordet og indledte sin motivering med at anerkende AP Pensions 
meget fine og ambitiøse grønne målsætning. Han og de øvrige forslagsstillere anerkendte og 
værdsatte som aktive medlemmer af AP Pension den strategi, der var iværksat for at øge 
bæredygtigheden, som også var afspejlet i den seneste pensionsrapport fra Verdensnaturfon
den, hvor AP Pension havde taget et flot spring helt op i topplaceringsgruppen. De fremsatte 
forslag skulle ifølge Marc Grønlund sætte skub i udviklingen for at opnå større bæredygtighed 
og arbejde hen mod en fossilfri fremtid.

I relation til det under punkt 6.a stillede forslag bemærkede Marc Grønlund, at det i takt med 
at et stigende antal lande og investorer tilsluttede sig målet om CCh-neutralitet senest i 2050 
burde være en naturlig beslutning, at også AP Pension tilsluttede sig denne ambition og for
pligtede sig til at være en aktiv del af løsningen sammen med øvrige investorer. Ved at gå 
sammen med andre investorer kunne man langt bedre indgå i dialog med selskaber og lande
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for derigennem at påvirke dem til at sætte skub i den grønne omstilling. Såfremt det stillede 
forslag blev vedtaget, havde forslagsstillerne lagt op til, at AP Pension frit kunne vælge en in
vestoralliance, der passer til den aktuelle strategi. Forslagsstillerne havde foreslået Net-Zero 
Asset Owner Alliance, Science Space Targets for Financial Institutions, som to eksempler på 
ambitiøse alliancer.

For så vidt angik det under punkt 6,b stillede forslag, oplyste Marc Grønlund, at flere nye rap
porter fra bl.a. Black Rock Sustainable Investing og det Internationale Energiagentur viste, at 
fossilt frasalg typisk enten gav det samme eller endda et højere afkast. Endvidere oplyste 
han, at Akademiker Pension i forbindelse med deres generalforsamling offentliggjorde tal, der 
viste, at deres frasalg af fossile aktier medførte en merindtjening på tæt ved en halv milliard 
kroner. Alt pegede således på, at afkast og ansvarlighed kunne gå hånd i hånd ved, at der 
gennemførtes selektive frasalg af selskaber, der ikke levede op til Parisaftalens mål eller viste 
en vilje til at omstille sig til fremtiden.

Afslutningsvist bemærkede Marc Grønlund i relation til det under punkt 6.c stillede forslag, at 
udvinding af kul og tjæresand var noget af det mest klimaskadelige, der fandtes, og at finan
siel støtte til udvindingen burde udfases meget hurtigt. I takt med at mange energiselskaber 
bevægede sig væk fra klimaskadelig produktionsmetoder, eller omstillede sig væk fra kul, 
ville udvindingen af kul blive en rigtig dårlig forretning. Tilsvarende gjaldt, at tjæresand var 
en meget klimaskadelig og økonomisk risikabel metode at udvinde olie på, hvorfor det ikke 
kunne forsvares at investere i dette længere. Når en lang række andre danske pensionssel
skaber havde sat en stopper for disse investeringer, burde AP Pension, som ansvarlig inve
stor, naturligvis også gøre det.

Dirigenten takkede for gennemgangen og gav ordet til bestyrelsesformanden.

Niels Denqsø Jensen takkede for ordet og indledte sin gennemgang med indledningsvist at 
fremhæve, at AP Pension havde en meget ambitiøs tilgang til investeringer i den grønne om
stilling med en målsætning om at have investeret mindst 20 mia. kr. eller 10 procent af inve
steringsporteføljen i den grønne omstilling i 2023, mens målsætningen var, at disse investe
ringer skulle udgøre mindst 20 procent af den samlede investeringsportefølje i 2030.

Dette betød, at AP Pension ville investere massivt i grønne obligationer, grøn energi og bære
dygtigt byggeri i det kommende årti. Alt dette medførte, at både bestyrelsen og administrati
onen bakkede op om det fremsatte forslag, og at man i 2021 ville tilslutte sig et forpligtende 
og ambitiøst investorinitiativ med formålet om at have CCh-neutrale porteføljer i år 2050.

I relation til det under punkt 6.a fremsatte forslag bemærkede bestyrelsesformanden, at be
styrelsen allerede havde godkendt en række ambitiøse tiltag på klimaområdet og generelt 
havde en ambition om at være blandt de førende selskaber inden for bæredygtighed. Det var 
således på bestyrelsesmøde den 28. august 2020, blevet indstillet til bestyrelsen at tilslutte 
sig en Net-Zero Asset Owner Alliance. Bestyrelsen var positivt indstillet over for det strategi
ske sigte med forslaget, men valgte at udsætte en endelig beslutning til 2021 for at få et 
bedre indblik i, hvilke forpligtelser et medlemskab ville medføre, samt at få tilendebragt ar
bejdet omkring inspektionen og bestandsoverdragelsen af Skandia.
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Siden bestyrelsesmødet i august 2020 var der blevet arbejdet hårdt på at få gjort forhold re
lateret til inspektionen færdige og bestandsoverdragelsen forventedes at være gennemført i 
maj 2021. Investeringsafdelingen var endvidere i gang med at færdiggøre arbejdet med at 
kortlægge, hvilke forpligtelser et medlemskab medførte ud over de ganske ambitiøse tiltag, 
som bestyrelsen allerede havde besluttet. Bestyrelsen ville i løbet af 2021 få forelagt en ind
stilling om, hvilke investorsamarbejder AP Pension blev anbefalet at tilslutte sig. De fleste 
større pensionsselskaber var allerede medlem af et eller flere investorsamarbejder.

Da AP Pension stemte som aktionærer på Topdanmark A/S' generalforsamling i starten af 
2021 støttede AP Pension et forslag af samme karakter. Topdanmark A/S' bestyrelse stemte 
imod. Bestyrelsens anbefaling til forslaget var, at generalforsamlingen stemte ja til forslaget, 
selvom det ville forpligte bestyrelsen og AP Pension mere, end bestyrelsen allerede formelt 
set havde godkendt.

I relation til det under punkt 6.b fremsatte forslag bemærkede Niels Dengsø Jensen, at AP 
Pension havde tilkendegivet de samme mål i strategien for selskaber eksponeret mod fossile 
brændstoffer fra oktober 2020. Bestyrelsesformanden oplyste, at AP Pensions fokus først og 
fremmest var på at udøve et aktivt ejerskab og forsøge at påvirke selskaberne i en mere bæ
redygtig retning, og at der ville ske frasalg af de pågældende selskaber, hvis de ikke havde 
udviklet en tilstrækkelig klimastrategi eller offentliggjort ambitioner om at handle i overens
stemmelse med målsætningerne i Paris-aftalen. Bestyrelsesformanden oplyste, at bestyrelsen 
støttede det fremsatte forslag og anbefalede generalforsamlingen at stemme ja.

For så vidt det under punkt 6.c fremsatte forslag bemærkede Niels Dengsø Jensen, at AP 
Pension havde afgrænset sig fra at investere i selskaber, hvor 30 procent eller mere af om
sætningen var relateret til enten termisk kul eller tjæresand. Der blev heller ikke investeret i 
selskaber, hvor fem procent eller mere af omsætningen var relateret til udvinding af termisk 
kul eller brug af termisk kul til energiproduktion, og som samtidig havde planer om at udvide 
deres kulaktiviteter signifikant. Bestyrelsesformanden gav udtryk for, at det var relevant at 
se på selskabers planer for at udvide deres aktiviteter, da det var en stærk indikator på, at et 
selskab ikke havde til hensigt at omstille eller tilpasse sig Paris-aftalens mål. AP Pension 
havde i de senere år oplevet, at flere selskaber udviste potentiale og villighed til at omstille 
sig, hvilket bestyrelsen gerne ville give plads til med det eksklusionskriterie, der allerede an
vendtes. Bestyrelsen ville løbende evaluere om kriterierne skulle skærpes på linje med det 
fremsatte forslag, men kunne på nuværende tidspunkt ikke støtte det sidste forslag. Besty
relsens anbefaling var derfor, at generalforsamlingen stemte nej til det fremsatte forslag.

Dirigenten takkede for motiveringen og iværksatte afstemning om de tre gennemgåede 
punkter.

Generalforsamlingen vedtog de under punkt 6.a. og 6.b fremsatte forslag med den 
fornødne majoritet, mens forslaget fremsat under punkt 6. c ikke blev vedtaget af ge
neralforsamlingen.
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Dirigenten oplyste, at behandlingen af forslag 6.d, der var fremsat af Frode Sørensen ville 
blive motiveret af forslagsstiller via video, og som havde følgende ordlyd:

6.d: Årlig redegørelse for forventet tilskrivning af bonus til kunder i gennemsnitsrente:
"AP Pension skal årligt give kunderne med forsikringer i Gennemsnitsrente en redegørelse 
for, om der kan forventes tilskrivning af bonus i de kommende år. Redegørelsen skal ske i et 
individuelt brev, gerne sammen med det brev der udsendes i starten af året. Hvis AP Pension 
kan finde en tilfredsstillende model, kan informationen ske gennem AP Pensions portal.
Denne information skal sikre at disse kunder opnår en begrundet forventning til den fremti
dige regulering af deres pensioner."

Videoen blev igangsat, og dirigenten forlod talerstolen.

Frode Sørensen: Forslaget tog udgangspunkt i pensionistens situation. Et medlem, som 
havde været i gennemsnitsrente i den her situation siden 2008, havde ikke fået sin pension 
reguleret med så meget som en eneste krone. Derfor var det Frode Sørensens forventning, at 
ledelsen redegjorde for årsagen til, at der aldrig var tilskrevet bonus. At ledelsen redegjorde 
for, om Finanstilsynet var orienteret om praksis. Herudover ønskede Frode Sørensen bekræf
tet, at når et medlem af gruppen døde, så ville den resterende formue blive i den gruppe til 
gavn for de andre. Det var bonuspotentialet, der snakkedes om, og det skulle helst blive til 
bonus i stedet for. Med reference til sin 85-årige tidligere kollegas ord var bonuspotentialet 
sådan set godt nok, men det var jo endnu bedre, hvis tilskrevet bonus, det medførte, at det 
gav lidt mere i den månedlige udbetaling. Frode Sørensens konkrete forslag var, at når AP 
Pension alligevel hvert år skrev til medlemmerne, så burde de informere medlemmerne om, 
hvordan og hvorledes bonussituationen så ud, og om det ville være muligt, at der kunne til
skrives bonus i løbet af de kommende år. Frode Sørensen takkede for ordet.

Dirigenten takkede for gennemgangen og gav ordet til bestyrelsesformanden.

Niels Penasø Jensen takkede for ordet. De finansielle markeder og den realistiske kapital
styrke i rentegrupperne krævede forsigtighed i forhold til fastsættelsen af depotrenter og den 
bonus, der kunne være tilknyttet. AP Pensions overordnede princip for bonustilskrivning var 
derfor, at der ikke skulle gives bonus til høje garantier, og at der kunne gives begrænset bo
nus til lavere garantier.

Generelt for alle grupper blev depotrenten fastsat på baggrund af størrelsen af det kollektive 
bonuspotentiale og forventningen til de fremtidige afkast. Depotrenterne blev fastlagt med 
forsigtighed og de gjaldt som udgangspunkt for et år ad gangen. Bestyrelsen kunne dog be
slutte at ændre den i løbet afåret, hvis markedsforholdene krævede det.

Det var bestyrelsens holdning, at de depotrenter, der havde været fastlagt igennem årene, 
havde været forsvarlige. De havde været fastlagt ud fra de givne finansielle forhold og sel
skabets reserver. Når man så på udviklingen i bonusgraden for rentegruppen FSP 2-3 procent 
over en treårig periode, kunne man se, at det var vigtigt at være forsigtig med at udlodde 
bonus.
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Niels Dengsø Jensen oplyste, at bonusgraden over en treårige periode fra 2018 til 2020 var 
faldet fra 14,5 procent til 6,1 procent, hvilket skyldtes udviklingen i levetider, de lave renteni
veauer og bestanden.

Bestyrelsen vurderede, at det hverken i nær fremtid eller på længere sigt ville være muligt at 
give bonus i rentegrupper med høje garantier.

Bestyrelsen vurderede dog, at det ville være muligt at imødekomme forslaget om, at der år
ligt skulle gives kunderne med ordninger i gennemsnitsrente en redegørelse ved brev eller 
via portal for, om der ville kunne forventes tilskrivning af bonus i de kommende år.

Bestyrelsens anbefaling var, at generalforsamlingen skulle bakke op om forslaget

Niels Dengsø Jensen takkede for ordet.

Dirigenten takkede for motiveringen og iværksatte afstemning om det gennemgåede punkt.

Generalforsamlingen vedtog det under punkt 6.d fremsatte forslag med den fornødne 
majoritet.

Dirigenten oplyste, at behandlingen af forslag 6.e, der var fremsat af Bitt Juul Jensen. 
Hannah Morrison Breinholt Tranberq, Hanne Vibeke Moltke. Inge-Lise Knudsen. Per
Lvse Nielsen ville blive motiveret af Hanne Vibeke Moltke via video, og som havde føl
gende ordlyd:

6. e:Forslag om investeringsstop i virksomheder, der leverer våben og/eller militært udstyr til 
Saudi Arabien og/eller De Forenede Arabiske Emirater til generalfor samlingen i 2021:
"Et investeringsstop i virksomheder, der leverer våben og/eller militært udstyr til Saudi Ara
bien og/eller De Forenede Arabiske Emirater, der er aktive i Yemen-krigen - en krig, der har 
skabt den værste humanitære krise i verden."

Videoen blev igangsat og dirigenten forlod talerstolen.

Hanne Vibeke Moltke konstaterede indledningsvist, at var en fornøjelse at se, at AP Pen
sion i øvrigt tog bæredygtighed alvorligt, og når man læste beretningen, kunne man se, at AP 
Pension lod sig guide af FN's verdensmål, og som det også stod i beretningen, kendte inter
nationale konventioner om beskyttelse af miljø og mennesker.

Derfor burde et forslag, som forslagsstillerne havde stillet, også uproblematisk kunne vedta
ges og være en guideline for AP Pension fremover. Det var håbet, at de delegerede ville 
bakke op om dette.

Det var for forslagsstillerne uafklaret, om AP Pension allerede havde afhændet sine investe
ringer i de virksomheder, som forslagsstillerne havde hørt om, at AP Pension havde investe
ret i.

Hanne Vibeke Moltke oplyste, at AP Pension pr. 30. juni 2020 havde investeret omkring 
93 mio. kr. i virksomheder, som enten leverede våben eller andet krigsmateriale til de parter,
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der førte krig i Yemen. Dette var sket på et tidspunkt, hvor man allerede i en årrække havde 
vidst, at landene førte krig i Yemen. Hanne Vibeke Moltke oplyste, at der var tale om en krig, 
som havde skabt verdens værste humanitære katastrofe p.t. ifølge FN, og hvor der var mis
tanke om krigsforbrydelser.

Oplysningerne stammede både fra en rapport, som Oxfam IBIS havde udgivet i slutningen af 
2020, men de samme oplysninger om de pågældende virksomheder, som der var eksempler 
på, var dokumenteret både i New York Times og i det tyske medie Deutsche Welle, som var 
stats- og skattefinansieret.

Dirigenten takkede for motiveringen og gav ordet til bestyrelsesformanden.

Niels Penqsø Jensen redegjorde for, at AP Pension ikke ønskede at investere i selskaber, 
som brød med internationalt anerkendte principper eller rettigheder. Dette havde bestyrelsen 
taget aktivt stilling til i politikken for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet. 
AP Pension var løbende i dialog med selskaber, hvor der var beviser for, at produkterne blev 
brugt mod civile og imod internationale konventioner og principper. Der var fastsat høje kri
terier til at verificere dokumentationen, der skulle danne grundlag for at ekskludere selskaber 
fra investeringsuniverset.

AP Pension investerede i få selskaber, som mellem 2016 og 2019 havde leveret motorer til 
armerede køretøjer til enten Saudi Arabien eller De Forenede Arabiske Emirater. Dette omfat
tede Caterpillar Inc., Cummins Inc., Daimler AG, Rolls-Royce PIc og Volvo B.

AP Pension havde på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelig dokumentation for at kunne 
konkludere, at produkter fra de førnævnte selskaber var blevet brugt til angreb på civile. Der 
var tale om produkter, som i sig selv ikke brød med internationalt anerkendte principper eller 
rettigheder, men som kunne blive brugt til ulovlige formål.

Det var vigtigt, at brugen af udstyr blev taget alvorligt, også selvom der var tale om leveran
cer af komponenter til militært udstyr, fordi de selskaber, som leverede dem, indirekte kunne 
bidrage til eller muliggøre en konflikt. Niels Dengsø lensen bemærkede hertil, at det også var 
vigtigt at stille sig kritisk over for de konklusioner, der blev draget i Oxfam's rapport, som 
ikke var bakket op af evidens.

Investeringer i de førnævnte selskaber ville ikke være ensbetydende med, at pensionskroner 
bidrog til konflikten i Yemen. Niels Dengsø Jensen oplyste, at bestyrelsen anerkendte forplig
telsen til at følge internationalt anerkendte principper, rettigheder og sanktioner, hvilket i dag 
allerede var omfattet af politikken for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområ
det.

Udviklingen omkring våben og/eller militært udstyr til Saudi Arabien og De Forenede Arabiske 
Emirater ville blive fulgt tæt, og hvis selskaber måtte komme i konflikt med vores politik, ville 
AP Pension enten gå i dialog med selskabet eller ultimativt sælge positionen i selskabet. Til
gangen ville være den samme i forhold til andre konflikter i verden, og derfor kunne bestyrel
sen ikke støtte en specifik politik omkring Saudi Arabien og/eller De Forenede Arabiske Emi
rater.
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Niels Dengsø Jensen bemærkede afslutningsvist, at det var bestyrelsens anbefaling ikke at 
stemme for forslaget.

Dirigenten takkede for motiveringen. Idet der ikke var indkommet spørgsmål eller kommen
tarer via chatfunktionen sendte dirigenten dagsordenspunktet til afstemning.

Det under punkt 6.e fremsatte forslag blev ikke vedtaget af generalforsamlingen. 

Der blev afholdt 15 minutters pause.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten indledte dagsordenspunktet med en beskrivelse af valgprocessen, herunder at der 
skulle ske valg af op til 10 medlemmer, hvoraf ét medlem skulle repræsentere valgruppe B2, 
mens mindst ét medlem skulle repræsentere valgruppe B3, samt at der var tale om en toårig 
valgperiode.

Dirigenten oplyste, at Bjørg Houmøller ikke modtog genvalg, samt at følgende bestyrelses
medlemmer var på valg og modtog genvalg:

• Ejvind Næsvang Jensen (B3)
• Jens Erik Guldbjerg Iversen (Bl)
• Jesper Munck Loiborg (B2)
• Lars Aage Sørensen (Bl)
• Lene Sarup Rattenborg (Bl)
• Michael Kyvsgaard Budolfsen (Bl)
• Niels Jørgen Ellegaard (Bl)
• Ole Ernstsen Hansen (Bl)
• Søren Dalum Tinggaard (Bl)

Dirigenten oplyste endvidere, at der var opstillet følgende yderligere kandidater:

• Cort Hytoft (B2)
• Heidi Poulsen Mann (B2)
• Ib Møller Sørensen (Bl)
• Ivan Munk (B2)
• Jesper Morgils (B2)
• Jørn C. Nielsen (B2)
• Jørn Pedersen (B2)
• Kenth Kyllesbech Nelander (Bl)
• Kirsten Hjerrild Nielsen (B2)
• Lars Hauge (B2)
• Leif Bork Petersen (B2)
• Otto Feierskov (B3)
• René Lund Sørensen (B2)
• Steen Madsen (B2)
• Åse Kogsbøl (B3)
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Efter de enkelte bestyrelseskandidater havde haft mulighed for at motivere deres kandidatur, 
ved eget valg enten fysisk eller via video, redegjorde dirigenten kort for den anvendte priori
teringsmodel, inden afstemningen blev iværksat.

Dirigenten oplyste endvidere, at der ville gå noget tid fra afstemningen var afsluttet til resul
tatet var kendt, og at generalforsamlingen derfor ville fortsætte med dagsordenen, og resul
tatet blive offentliggjort, når det forelå.

8. Valg af revision

Dirigenten overlod ordet til Niels Dengsø Jensen, der redegjorde for baggrunden for det frem
satte forslag om valg af ny revisor.

Bestyrelsesformanden oplyste, at der var en lovmæssig fastsat begrænsning for, hvor længe 
en finansiel koncern kunne samarbejde med et revisionsselskab, hvilket var baggrunden for 
skifte af revisionsselskab. Der var gennemført en udbudsrunde, hvor forskellige revisionsfir
maer havde været inviteret til at afgive deres bud på løsningen af koncernens revisionsopga
ver.

Efterfølgende var de indkomne bud blevet vurderet af Revisionsudvalget og direktionen, der 
på baggrund af den gennemførte udbudsrunde havde anbefalet EY Godkendt Revisionspart
nerselskab ved Lars Rhod Søndergaard som nyt revisionsfirma, hvilket også var bestyrelsens 
indstilling.

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet spørgsmål eller kommentarer til valg af revisor 
og punktet kunne derfor sendes til afstemning.

Generalforsamlingen valgte EY Godkendt Revisionspartnerselskab ved Lars Rhod 
Søndergaard som revisionsfirma med den fornødne majoritet.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen - genoptaget (valgresultat)

Dirigenten oplyste, at der var udregnet et resultat for bestyrelsesvalget, og at følgende 10 
kandidater var blevet valgt til bestyrelsen:

• Søren Dalum Tinggaard (Bl)
• Jens Erik Guldbjerg Iversen (Bl)
• Michael Kyvsgaard Budolfsen (Bl)
• Ole Ernstsen Hansen (Bl)
• Kenth Kyllesbech Nelander (Bl)
• Lars Aage Sørensen (Bl)
• Niels Jørgen Ellegaard (Bl)
• Lene Sarup Rattenborg (Bl)
• Jesper Munck Loiborg (B2)
• Ejvind Næsvang Jensen (B3)
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Dirigenten konstaterede, at der var nyvalg til Kenth Nelander og at de resterende kandidater 
var genvalgt, samt at der som foreskrevet i vedtægterne var valgt en kandidat fra hver af 
valgrupperne B2 og B3.

Dirigenten oplyste, at der blev arbejdet på at kunne vise en stemmeoversigt inden general
forsamlingens ophør og at der, hvis dette ikke var muligt, ville blive givet meddelelse til de 
delegerede om stemmeafgivelsen efter generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at de nævnte kandidater var valgt af generalforsamlin
gen til bestyrelsen med den fornødne majoritet og de formelle vedtægtskrav 
omkring B2- og B3-repræsentation var opfyldt.

9. Eventuelt

Dirigenten åbnede for spørgsmål fra de delegerede, som blev besvaret af direktionen og af 
bestyrelsesformanden.

Første spørgsmål var fra Klaus Sibbern: "Kan man sige noget om planerne for integrering af 
Skandia i AP Pension?"

Dirigenten gav ordet til Henrik Enamark. der redegjorde for, at der efter overtagelsen i ja
nuar 2019 havde været gjort et stort arbejde med at få et dybere indblik i Skandias forret
ning og produkter for at kunne vurdere, hvordan kunderne på bedste vis kunne overflyttes til 
AP Pension. Dette havde blandet andet medført behov for en del it-udvikling hos AP Pension. 
Henrik Engmark oplyste endvidere, at der var krav om, at Finanstilsynet gav sin tilladelse til 
bestandsoverdragelsen, inden denne kunne gennemføres. Ansøgningsprocessen hos Finanstil
synet blev indledt i 2020 og var en tidskrævende proces, der blandet andet indeholdt en hø
ringsperiode, hvor kunderne havde mulighed for at fremkomme med bemærkninger til den 
foreslåede overdragelse. Denne høringsperiode var udløbet den 11. marts 2021, hvorefter Fi
nanstilsynet ville bruge noget tid på at forholde sig til de indkomne spørgsmål og bemærknin
ger. Henrik Engmark udtalte, at hvis alt gik vel, så ville AP Pension forhåbentlig modtage Fi
nanstilsynets tilbagemelding på ansøgningen senest den 11. maj 2021, og såfremt tilladelsen 
blev givet, kunne kunderne blive overført til AP Pension i løbet af maj måned.

Dirigenten oplyste, at Torben Simonv Larsen havde indsendt en kommentar der lød: "Un
der flere afstemninger har det ikke været muligt at stemme, og derfor kan man diskutere, 
om generalforsamlingerne har været lovlig afholdt."

Dirigenten redegjorde for, at der ved elektroniske generalforsamlinger kunne opstå tekniske 
udfordringer, og at han var bekendt med, at der havde været et mindre antal kendte tilfælde 
af tekniske udfordringer, som alle var forsøgt afhjulpet. Ifølge dirigenten havde der dog i 
samtlige afstemninger været et så overvældende flertal for henholdsvis at godkende eller for
kaste et forslag, at det med stor sikkerhed kunne antages, at det forhold, at enkelte ikke 
havde kunnet stemme, ikke havde haft nogen afgørende betydning for de endelige resultater. 
Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for lovlig gennemført.
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David Tropp Hag havde indsendt en kommentar med følgende ordlyd: "Skuffende valg for 
diversiteten."

Dirigenten oplyste, at der også var kommet kommentar fra Knud Erik Jensen, der havde 
følgende ordlyd: "Ros for en særdeles velafholdt online generalforsamling. Med den fokus der 
er på bæredygtighed og omkostninger, burde det være oplagt, at en online gentagelse var et 
alternativ til fysisk afholdelse næste år. Selv uden pandemi?"

Dirigenten takkede for kommentaren, som han noterede, bestyrelsen havde taget til efter
retning.

Den afsluttende kommentar var indsendt af Per Christian Jensen og havde følgende ord
lyd: "Efter at have overværet generalforsamlingen er jeg blevet bekræftet og bestyrket i, at 
jeg er medlem af/kunde i et godt, dynamisk og veldrevet pensionsselskab. Tak for det."

Dirigenten takkede for hvervet og gav ordet til bestyrelsesformanden for de afsluttende be
mærkninger. Niels Dengsø Jensen rettede en tak til afgående bestyrelsesmedlem, Bjørg Hou- 
møller og til Deloitte, som AP Pension-koncernen havde haft et mangeårigt samarbejde med, 
og han udtrykte afslutningsvist en tak til de delegerede og kunderne for deres medvirken i 
generalforsamlingen for 2021.

Generalforsamlingen blev derpå erklæret for afsluttet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 14.02.
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