21. April
Kære underskriver af AnsvarligFremtid
Du har sikkert hørt det – men ja, det er rigtigt og helt fantastisk at AnsvarligFremtids forslag om
frasalg af kul- og høj-risikable olieinvesteringer er blevet vedtaget på hele 3 ud af 4
generalforsamlinger, således hos AP, MP Pension og DIP. Det er fantastisk glædeligt, så mange
pensionskunder mener at man sagtens kan investere mere ansvarligt og samtidig få høje og sikre
pensionsafkast. Læs et udpluk af mediernes dækning nederst i denne email.
Bestyrelserne i AP og MP Pension har umiddelbart meldt ud, at de ikke agter at efterleve
generalforsamlingens beslutning. Det er vi naturligvis meget overraskede og skuffede over, men vi
forventer at de vil besinde sig og imødekomme pensionsmedlemmernes legitime ønske for deres
pensionsinvesteringer som det er besluttet på generalforsamlingerne.
Bestyrelsen i DIP har besluttet at sende generalforsamlingens beslutning ud til urafstemning.
Vi afventer nu med spænding udfaldet af de sidste 3 generalforsamlinger, hvor AnsvarligFremtids
forslag er sat til behandling, såldes ISP (22 April), JØP (28. April) og AP Pension (29. April).
Vi håber desuden at du vil være med til at få dine venner og bekendte til at stemme på disse
kommende generalforsamlinger!
Al information om, hvordan der kan stemmes på ISP og JØPs generalforsamling kan findes på
www.ansvarligfremtid.dk/home
1. KENDER DU EN JØPér – SÅ ER DET NU AT DER SKAL STEMMES!
En JØP'er er en jurist, en økonom eller en samfundsvidenskabelig kandidat som typisk har læst én
af følgende studieretninger: Jura, Økonomi/Erhvervsøkonomi, statskundskab/samfundsvidenskab.
En JØP'er arbejder typisk i administrative akademiske stillinger i det private og det offentlige i
Danmark og udlandet.
JØPere varetager mange forskellige funktioner inden for ledelse, administration, økonomi, jura,
kommunikation, HR, marketing, undervisning og forskning m.m.
Kender du sådan én, så husk at få vedkommende til at stemme på den kommende
generalforsamling !
Læs her hvordan en JØPer kan afgive sin stemme: LINK
Hvis en JØP vil afgive fuldmagt til én person fra AnsvarligFremtid – så anvend fuldmagten her: LINK
Den udfyldte fuldmagt kan fremsendes til info@ansvarligfremtid.dk
2) HJÆLP OS PÅ FACEBOOK TIL AT FÅ JURISTER OG ØKONOMER TIL AT STØTTE ANSVARLIG
FREMTIDS FORSLAG
Facebook og de sociale medier er et meget stærkt værktøj, også for AnsvarligFremtid. Derfor vil vi
bede dig om at hjælpe os med at udbrede kendskabet til forårets generalforsamlinger.

Du kan anvende følgende tekst hvis du vil:
”ER DU JØP – OG VIL DU OGSÅ DROPPE PENSIONSINVESTERINGER I FOSSIL ENERGI – SÅ HUSK AT
TAGE STILLING VED AT STEMME PÅ GENERALFORSAMLINGEN I DIN PENSIONSKASSE NU
Er du jurist, økonom eller samfundsvidenskabelig kandidat, så er du medlem af Juristernes og
Økonomernes Pensionskasse (JØP) og kan stemme på generalforsamlingen den 28 april om du
ønsker at flytte dine penge ud af – sandsynligvis - risikable investeringer i fossil energi. Læs mere
og se hvordan du stemmer på www.ansvarligfremtid.dk/home
Del gerne opslaget med dine venner og kollegaer!”
3. OMTALE I PRESSEN
17. April. AnsvarligFremtid i P1 Orientering
Hør interview (7 min) med talsperson Thomas Meinert Larsen debattere med studieværterne
Karen Hjulmand og Mogens Rubinstein.
Få en grundig gennemgang af baggrunden for AnsvarligFremtids forslag om frasalg af kul og dialog
med olie/gasselskaber og forventningerne for fremtiden.
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-2015-04-17/…
17. April. Akademikere kræver at pensionskasser sælger kulaktier (Dagbladet Politiken)
http://politiken.dk/oekonomi/2050/energi/ECE2632382/akademikere-kraever-at-pensionskassersaelger-kulaktier/
17. April. Endnu en pensionskasses medlemmer vil droppe investeringer i kul (Dagbladet
Information)
http://www.information.dk/530393
15. April. Det betaler sig gå uden om kullet (Dagbladet Information)
http://www.information.dk/530112
15. April. Klimaaktivister besejrer bestyrelse i pensionskasse (Dagbladet Børsen)
http://finans.borsen.dk/artikel/1/302554/klimaaktivister_besejrer_bestyrelse_i_pensionskasse.ht
ml

4) LÆS MERE OM GENERALFORSAMLINGERNE PÅ PENSIONSSELSKABERNES HJEMMESIDER:
22. April ISP: Ingeniørsammenslutningens Pensionskasse
Læs indkaldelse: http://www.isp.dk/Om-ISP/Nyheder/2015/Tilmeld-dig-generalforsamling-2015
28. April JØP: Juristernes og Økonomernes Pensionskasse
Læs indkaldelse: https://www.joep.dk/Om-os/Generalforsamling/Generalforsamling-2015
29. April: AP Pension
Læs indkaldelse: http://www.appension.dk/Generalforsamling

Fortæl din omgangskreds om AnsvarligFremtid initiativet:
Jo større opbakning initiativet får, jo bedre er chancerne for at medierne vil fortælle om dette
initiativ. Du kan læse og dele dette nyhedsbrev med dine kollegaer (brug evt. vedlagte opslag).
Du kan også finde flere oplysninger på www.ansvarligfremtid.dk og du kan blive løbende
opdateret om nyheder indenfor emnet på vores facebook side
http://www.facebook.com/AnsvarligFremtid, som vi også vil opfordre dig til at dele med andre.
Har du spørgsmål til denne email eller andet, så tøv ikke med at skrive til
ansvarligfremtid@gmail.com, eller info@ansvarligfremtid.dk
Med venlig hilsen
pva. AnsvarligFremtid
Christian Jürgensen, medlem af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD)
Lilian Jensen, medlem af Arkitekternes Pensionskasse (AP)
Thomas Meinert Larsen, medlem af Pensionskassen Magistre og Psykologer (MP Pension)
Rose Laden Holdt, medlem af Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP)
Ole Schultz, medlem af Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP)
Jens Hørby Jørgensen, medlem af Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP)
Du modtager dette nyhedsbrev fordi du har underskrevet initiativet AnsvarligFremtid, og ønsker at
modtage nyhedsbreve.
Hvis du IKKE ønsker at modtage emails fra AnsvarligFremtid fremover, så send en email til
info@ansvarligfremtid.dk

