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Vi ønsker, som medlemmer og ejere, åbenhed om dispositioner i Arkitekternes Pen-

sionskasse og Administrationsselskabet Unipension.

Derfor er det vigtigt på denne GF, at få udførlige redegørelser om følgende forhold:

1:  Ejendomsporteføljerne: Køb, salg og status i AP og Unipension. Planer, priser, 

vilkår samt fremtidig bæredygtighed. Bestyrelsens målsætninger for fremtidig 

ejendomsportefølje fremlægges på GF.

2: Fondsmæglerselskabet A/S: Afkast, nye kunder, fremtidsplaner. 

3:  Samarbejde med andre: Realitet bag forhandlingskollaps med Forca? Planer 

for fremtidige samarbejde, herunder i hvilket omfang der søges samarbejde 

med kasser der væsentligst er opbygget over samme overenskomstgrundlag – 

AC-grundlaget? 

4:  UP-kassernes afkast set i forhold til SAMTLIGE danske medlemsejede pensions-

kasser. 

Noget om begrundelse for forslaget til dagsordenen

Ejendomsporteføljerne

En redegørelse for resultaterne af aktiviteterne i ejendomsporteføljerne både i AP 

og UP. Hvad er der investeret i? Hvad er afhændet? Til hvilke priser og hvilke vilkår. 

Hvad er fremtidsperspektiverne? Soliditetsfundament eller hurtig likvid omsæt-

ning. Hvordan udmønter bæredygtighed sig fremover?

Fondsmæglerselskabet A/S

UPs medlemmer blev i foråret 2013 orienteret om, at det økonomiske eksistens-

grundlag for Fondsmæglerselskabet A/S var forvaltning af en formue på det dob-

belte af de tre kasser - AP+JØP+MP. Der skulle flere kunder i butikken. Er der nogen 

på vej? Hvem er kommet ind?

Hvad er resultatet af 2. regnskabsår og deraf følgende afkast?

Uforkortede emner 
fra medlemmerne

Emne fra: 

•    Christian Skjoldborg 

•   Karen Zahle 

•   Kirsten Utoft

Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2014

Emne 1: Åbenhed i AP og Unipension (UP) om politik og strategi

fortsættes
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I henhold til vedtægternes § 13 stk. 3 og 4 udpeger Arkitektforbundet og AA hver 

et medlem til AP’s bestyrelse for en periode af 3 år. Arkitektforbundet er i h.t. § 

3 overenskomst part for de medlemmer, der har overenskomst bunden pension.

Traditionen vil vide at formålet var, at de tidligere DAL og AAR udpegede med-

lemmer, fra starten ved AP’s etablering, at sikre disse arkitektfaglige grupperinger 

direkte indflydelse i AP’s bestyrelse.

I 2013 udpegede Arkitektforbundet en person, som er ansat i Industriens Pension, 

som intet har med Arkitektforbundet at gøre. 

Vi mener, at hensigten med vedtægten ikke er opfyldt ved AF’s udpegning af med-

lem til AP’s bestyrelse, efter sidste generalforsamling i 2013. Udpegningen er der-

for ikke lovlig, hvorfor AF omgående bør udpeget et nyt medlem af sin midte og 

med de kvalifikationer som forudsættes.

For god ordens skyld, skal det understreges, at forholdet intet har med den pågæl-

dende person eller dennes kvalifikationer at gøre.

AP bør fremlægge baggrunden for tilsidesættelse af vedtægterne, samt sikre at 

faktiske forhold bringes i overensstemmelse med vedtægten.

Bestyrelsens bemærkning: Der skal ikke stemmes om emnerne. Bestyrelsen giver en 

redegørelse på generalforsamlingen.

Emne fra: 

•    Christian Skjoldborg

•   Karen Zahle 

•   Kirsten Utoft

Fortsat fra side 2 Samarbejde med andre

Hvad har den reelle årsag været til, at samarbejdet med Forca faldt til jorden? Er der 

alternative aktører i horisonten? Fondsmæglerselskabet og Forca var begge vigtige 

brikker i AP og UP’s forslag om vedtægtsændring med henblik på kassernes fremti-

dige administrationer. Politikker og forudsætninger bør femover debatteres blandt 

medlemmerne.

UP-kassernes afkast

Hvor UP kasserne placerer sig blandt andre overenskomst bundne pensionskasser 

er et interessant spørgsmål for den enkelte. 

Materialet på websiden viser ikke hvem der eventuelt er bedre til forvaltningsop-

gaven.

Bestyrelsens bemærkning: Der skal ikke stemmes om emnerne. Bestyrelsen giver en 

redegørelse på generalforsamlingen.

Emne 2: Arkitektforbundets (AF) bestyrelsesudpegning


