27. Marts 2015
Kære underskriver af AnsvarligFremtid
1) DET ER NU DU SKAL STEMME TIL GENERALFORSAMLINGEN
Er du medlem af én af følgende 5 pensionskasser: MP Pension, Arkitekternes Pensionskasse (AP),
Jordbrugsøkonomernes og dyrlægernes Pensionskasse (PJD) eller ingeniørpensionskasserne DIP og ISP, så
husk at stemme til generalforsamlingen for at presse på for at flytte dine penge ud af risikable investeringer
i fossil energi.
Det er nu det sker, og få stemmer kan være afgørende.
Læs hvordan du stemmer på hjemmesiden www.ansvarligfremtid.dk/home
På hjemmesiden findes der for hver af disse 5 pensionskasser en ”stemmevejledning” som du skal læse, og
du kan derved se om du vil afgive din stemme ved fuldmagt, og hvordan du gør det.
Hvis du er medlem af JØP, så skal du vente indtil den 9. april for at stemme.
Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at skrive til info@ansvarligfremtid.dk
Vi opfordrer kraftigt alle som ikke er medlem af disse 5 pensionskasser til at bede familie og kollegaer som
er medlem af disse pensionskasser til også at stemme på generalforsamlingen.
2) HJÆLP OS PÅ FACEBOOK
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:
”VIL DU OGSÅ DROPPE PENSIONSINVESTERINGER I FOSSIL ENERGI – TAG STILLING VED AT STEMME
PÅ GENERALFORSAMLINGEN I DIN PENSIONSKASSE NU
Er du medlem af pensionskasserne MP Pension, Arkitekternes Pensionskasse (AP), Jordbrugsøkonomernes
og dyrlægernes Pensionskasse (PJD) eller ingeniørpensionskasserne DIP og ISP, så husk at stemme til
generalforsamlingen om du ønsker at flytte dine penge ud af – muligvis - 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) PENSIONSBESTYRELSERNE ER IMOD ANSVARLIG FREMTIDS FORSLAG – LÆS VORES MODSVAR
Bestyrelserne i de 5 pensionsselskaber som har indkaldt til generalforsamling har i deres indkaldelse gjort
det klart, at de ikke støtter AnsvarligFremtids forslag. Det er vi naturligvis rigtig skuffede og ærgerlige over.
I AnsvarligFremtid mener vi dog fortsat at vores forslag er godt og rigtigt, og vi opfordrer alle til at bakke op
om forslaget, og stemme på vores forslag på generalforsamlingen.
I bestyrelsernes afvisning af forslaget kommer de med en række argumenter, som vi i AnsvarligFremtid har
forholdt os til. Vores svar finder du i vedlagte pdf-dokument.

4) DELTAG I SPÆNDENDE DEBATMØDE MED DIREKTØREN FOR PENSIONSKASSEN PKA
Torsdag den 9. April 2015 afholder Bofællesskabet Andedammen i Birkerød en debat-aften under
overskriften ”Kul, olie og gas….Skal din pensionskasse sættes på plads?”
På mødet deltager Gitte Seeberg fra WWF, Thomas Meinert Larsen fra AnsvarligFremtid sammen med
direktøren fra pensionskassen PKA, Peter Damgaard Jensen.
Peter Damgaard vil fortælle om investeringer i fossil energi set fra PKAs side, og hvorfor PKA har valgt at
reducere deres investeringer i fossil energi.
Deltagelse er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.
Se mere på https://www.facebook.com/events/939414336069222/ og i vedlagte pdf-fil.
5) LÆS MERE OM GENERALFORSAMLINGERNE PÅ PENSIONSSELSKABERNES HJEMMESIDER:
PJD: Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger
Læs indkaldelse: http://www.pjdpension.dk/OmPJD/Generalforsamling-2015
AP: Arkitekternes Pensionskasse
Læs indkaldelse: http://www.arkitektpension.dk/Ompensionskassen/Generalforsamling-2015
MP Pension: Pensionskassen Magistre og Psykologer
Læs indkaldelse: http://www.mppension.dk/OmMP/Generalforsamling-2015
DIP: Diplom- og Akademiingeniørernes Generalforsamling
Læs indkaldelse: http://www.dip.dk/Om-DIP/Generalforsamling
ISP: Ingeniørsammenslutningens Pensionskasse
Læs indkaldelse: http://www.isp.dk/Om-ISP/Nyheder/2015/Tilmeld-dig-generalforsamling-2015
JØP: Juristernes og Økonomernes Pensionskasse
Læs indkaldelse: https://www.joep.dk/Om-os/Generalforsamling/Generalforsamling-2015
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.
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

