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Gentofte, 2. maj 2013 
 
 
 

Det handler om dine penge 
 
 
Det handler om dine penge og din fremtid. Dette er en indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling den 21. maj 2013 kl. 16.30. 
 
På den ordinære generalforsamling 22. april 2013 var mindre end 200 medlemmer 
repræsenteret. Heraf stemte 111 medlemmer imod bestyrelsens forslag til ændring af 
formålsparagraffen, og dermed blev forslaget ikke vedtaget.  
 
Vi er imidlertid 8.000 medlemmer i pensionskassen og derfor ønsker vi i bestyrelsen, at alle 
medlemmer får mulighed for at tilkendegive deres holdning.  
 
Derfor indkalder vi dig til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi skal beslutte at sende 
ændringen af formålsbestemmelsen til urafstemning blandt medlemmerne. 
 
Det er vigtigt, at du stemmer ved at møde op på generalforsamlingen eller ved at afgive 
elektronisk fuldmagt på www.arkitektpension.dk/apekstragf. 
 
Se indkaldelsen på næste side. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen i Arkitekternes Pensionskasse 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                      

Ekstraordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse 
 

Tirsdag 21. maj 2013 kl. 16.30 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27A, 1401 København K 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Forslag fra bestyrelsen: Urafstemning om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse 
3. Eventuelt 
 
Ad 1. Bestyrelsen indstiller Lars Svenning Andersen som dirigent. 
 
Ad 2.  Bestyrelsen foreslår urafstemning om det forslag, som blev fremsat på den ordinære 

generalforsamling den 22. april 2013 om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse. Vi 
ønsker mulighed for at spare omkostninger dels ved at dele omkostninger til administration 
med andre pensionskasser, dels ved at dele omkostninger til investering med andre 
pensionskasser. 

 
§ 2. FORMÅL  
Nuværende bestemmelse 

§ 2. FORMÅL  
Revideret bestemmelse 

Stk. 1  
Pensionskassens formål er at 
drive pensionskassevirksomhed, 
herunder at yde medlemmerne 
alders-, invalide-, ægtefælle- og 
børnepension i overensstemmelse 
med de i regulativ om 
medlemmernes rettigheder og 
pligter fastsatte regler. 
 
Stk. 2 
Pensionskassen kan efter 
nærmere retningslinjer tegne 
ophørende forsikringer for 
medlemmerne. 
 
Stk. 3 
Pensionskassen er en selvstændig 
institution, hvis midler ikke må 
anvendes til andre formål end de i 
denne vedtægt nævnte. 

Stk. 1  
Pensionskassens formål er at sikre medlemmerne og deres 
pårørende økonomisk tryghed. Pensionskassen driver 
pensionskassevirksomhed som tværgående pensionskasse efter 
reglerne i denne vedtægt og pensionsregulativerne.  
 
Stk. 2  
Pensionskassen er medlemsejet, og pensionskassens midler kan 
alene anvendes til de formål, som fremgår af denne vedtægt.  
 
Stk. 3  
Pensionskassen kan alene eller sammen med andre drive 
virksomhed i naturlig forbindelse med pensionskassevirksomhed i 
medlemmernes interesse. Denne virksomhed kan drives i 
selskabsform. 
 
Stk. 4 
Pensionskassen kan alene eller sammen med andre drive 
fondsmæglervirksomhed med henblik på at udnytte 
stordriftsfordele på investeringsområdet til fordel for 
medlemmerne. 

 
Tilmeld dig eller afgiv fuldmagt på www.arkitektpension.dk/apekstragf 
På www.arkitektpension.dk/apekstragf kan du tilmelde dig eller afgive fuldmagt elektronisk med NemID. 
Vi vil gerne have din tilmelding eller din fuldmagt senest 20. maj 2013 af hensyn til den praktiske 
afvikling af den ekstraordinære generalforsamling. 
 
Transporttilskud 
Du kan få refunderet transportomkostninger (uden for København) svarende til den billigste offentlige 
transport. Der bliver udleveret blanketter på generalforsamlingen. 
 
Kontakt pensionskassen på 3915 0102, hvis du ikke har adgang til internettet. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen i Arkitekternes Pensionskasse 


