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DIP ØGER INVESTERINGERNE INDEN FOR
VEDVARENDE ENERGI
MED ET TILSAGN PÅ 1 MIA. KR. TIL NYSTARTET FOND ØGER DIP NU SAMMEN MED JØP SINE
INVESTERINGER INDEN FOR VIND- BIOMASSE- OG SOLENERGI.
Med et tilsagn på samlet 1 mia. kroner til den nystartede
fond Copenhagen Infrastructure III øger DIP og investeringspartneren JØP nu sit engagement inden for infrastruktur til
vedvarende energi, som fx vind og solenergi.
”Med investeringen i den nye fond følger vi strategien om
at øge andelen af investeringer i infrastruktur inden for det
grønne energiområde, hvor DIP hidtil har haft relativt begrænset eksponering. Fonden giver os endvidere andel i et
investeringssamarbejde med et erfarent team med et interessant investeringsfokus. Investeringen har desuden et
fornuftigt forhold mellem afkast og risiko og bidrager jo
ikke mindst til den samfundsvigtige omstilling fra fossile til
vedvarende energikilder”, siger investeringsdirektør Mikkel
Svenstrup.

Den nye fond fokuserer som sin søsterfond på energiinfrastruktur med investeringer i såvel onshore som offshorevind, biomasseanlæg samt solenergianlæg. Geografisk investerer fonden globalt, men fokus ventes lagt på Nord- og
Vesteuropa samt Nordamerika.
Foruden DIP og JØP har også Lægernes Pension & Bank,
PensionDanmark samt en norsk pensionskasse givet tilsagn
til den nye fond.

DIP og JØP er i forvejen medinvestorer i den 15 mia. kr. store
søsterfond Copenhagen Infrastructure II, som har skabt tilfredsstillende resultater gennem investering i foreløbig ti
større infrastrukturprojekter.

FÅ OVERBLIKKET
Hvis du har brug for et hurtigt og præcist overblik over din pension,
så gå ind på Min pension på dip.dk, hvor vi samler alle dine pensionstal for dig. Lige nu kan du din se pensionsoversigt pr. 1. marts
2017 samt depotoversigten for 2016, der i kroner og øre viser, hvor
meget vi har forrentet din opsparing med i 2016.

Det logiske valg

Scan
koden, og
log ind
med det
samme

AFKAST PÅ
6,7 PCT. I 2016
TRODS EN SKUFFENDE ØKONOMISK VÆKST OG OVERRASKENDE UDFALD AF BÅDE DET
AMERIKANSKE PRÆSIDENTVALG OG STORBRITANNIENS EU-AFSTEMNING ENDTE 2016 MED
ET TILFREDSSTILLENDE INVESTERINGSAFKAST PÅ 6,7 PCT.
Det var især kreditobligationerne og de børsnoterede aktier,
der trak afkastet frem sidste år. Det var bedst at eje aktier i
emerging markets-lande samt i USA, mens de europæiske
aktier haltede lidt efter, og japanske aktier gik i nul. Det
bedste afkast på kreditobligationer blev ligeledes hentet
hjem på emerging markets samt High Yield-obligationer
fra USA.
2017 godt fra land
Medvinden for aktier og kreditobligationer er fortsat ind
i 2017. Opgjort pr. 3. marts var afkastet 2,7 pct. med aktierne som frontløber for den positive udvikling. Fremgangen skyldes generelt en positiv økonomisk vækst i
både USA, Europa, Kina og Japan, men den politiske usikkerhed i USA og Europa er fortsat stor.

Udviklingen i afkastet i 2017 frem til 3. marts
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MIKKEL SVENSTRUP ER NY
INVESTERINGSDIREKTØR
Mikkel Svenstrup får ansvar for over 110 mia. kr.
Mikkel Svenstrup er tiltrådt som ny investeringsdirektør for DIP
og JØP’s fælles investeringsafdeling, der forvalter mere end
110 mia. kr. for de tilsammen 85.000 djøf’ere og ingeniører.
Han kommer fra Nordea Markets, hvor han senest var leder
af afdelingen Institutional Structuring og har tidligere haft
ledende stillinger i bl.a. UBS Investment Bank og Barclays
Capital i London.
Mikkel Svenstrup, der er uddannet cand.scient.oecon. og ph.d.
i finansiering, får ansvar for at lede og udvikle investeringsafdelingen med 12 specialister, der udover at foretage direkte
investeringer samarbejder tæt med de fonde og forvaltere,
som forvalter formuen på vegne af DIP og JØP.

VI GÅR OVER TIL FULD
DIGITAL KOMMUNIKATION
Inden længe afskaffer vi helt papirkommunikation. Det
sparer bl.a. print- og portoomkostninger.
Årlige besparelser på flere hundrede tusinder kroner på print
og porto er én blandt flere gode grunde til, at DIP har besluttet at gå over til fuld digital kommunikation med medlemmerne. Det sker fra omkring den 1. juli i år.
Ændringen betyder, at vi vil bruge e-Boks til dine personlige
breve, pensionsberegninger og lignende fortrolig kommunikation.

?

HAR VI DIN E-MAIL?

De mere generelle informationer, som eksempelvis nyhedsbreve, ændringer i din pensionsordning og dagsordener til generalforsamlinger
sender vi fremover til dig via e-mail – men, har vi
din e-mail? Og har vi den rigtige e-mail? Du kan
gi’ os din e-mail via Min pension på dip.dk. Har du
en smartphone, kan du ordne det med det samme
ved at scanne koden her og logge ind med NemID.

Fordele ved e-Boks:
• Krypteret og sikkert
• Langt hurtige end papirpost
• Porto til e-Boks er billigere end til papirpost
• Store print- og distributionsbesparelser.

HØJERE FORSIKRINGSDÆKNING
FRA ÅRSSKIFTET
MED VIRKNING FRA DEN 1. JANUAR 2018 ÆNDRER VI ERSTATNINGSBELØBENE
I DIN GRUPPEFORSIKRING, SÅ DU FREMOVER ER BEDRE DÆKKET VED DØD,
KRITISK SYGDOM OG ULYKKE.
Gruppeforsikringen er en vigtig og integreret del af din
pensionsordning, som sikrer dig og dine efterladte et engangsbeløb ved ulykke, sygdom, invaliditet og død. I forbindelse med en revision af gruppeforsikringens dækninger
har DIP besluttet at opjustere dækningerne ved død, kritisk
sygdom og ulykke.

Endelig øges den maksimale dækning ved ulykke fra
800.000 til 850.000 kr.
Du kan se de nuværende dækninger og nærmere vilkår
på dip.dk/gruppeforsikring
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Dækningen ved kritisk sygdom udgør i dag 150.000 kr. frem
til 60-årsalderen. Herefter falder beløbet til 100.000 kr.,
men det øger vi fra årsskiftet til 133.000 kr. Dækningen udløber, når du fylder 67 år.

Kr.
1.200.000

Un

Med virkning fra den 1. januar 2018 øger vi dødsfaldsdækningen for alle aldersgrupper. Højeste beløb sættes op til
1.091.000 kr. Dækningen aftrappes fra 45-årsalderen og
udløber, når du fylder 67 år. Figuren viser den nuværende
og kommende dødsfaldsdækning.
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MØD DEN YPPERSTE TROVÆRDIGHED
OG FÅ OPSKRIFTEN PÅ DET LANGE LIV
VI LEVER LÆNGERE END NOGENSINDE – MEN HVORFOR? OG HVAD BETYDER
DET FOR DIN PLANLÆGNING OG DIN PENSION? FÅ SVARET, NÅR VI DEN
17. AUGUST INVITERER TIL MEDLEMSMØDE MED NIELS PLOUG.
Torsdag den 17. august kan du opleve direktør for personstatistik i Danmarks Statistik Niels Ploug i et
spændende medlemsarrangement om udviklingen i levetid, der bliver ved med at sætte rekord. Niels
Ploug, som Berlingske har kaldt repræsentant for den ypperste troværdighed, giver på mødet et tankevækkende og utvivlsomt faktamættet bud på, hvorfor ingeniører og andre akademikere lever længere
end resten af befolkningen.
I forbindelse med arrangementet vil du få mulighed for at tale med pensionsrådgivere
og blive skarpere på, hvad længere levealder betyder for din pension.
Arrangementet holdes i København, og du kan allerede nu tilmelde dig på dip.dk

GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL

VI SKAL VIDE MERE OM DIG

DIP afholder ordinær generalforsamling torsdag den 20. april
2017 kl. 17.00 i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780
København V

Til juni træder nye regler om hvidvask i kraft, som strammer
kontrolkravene i den finansielle sektor og dermed også her
i DIP.

Fuldmagt – sådan gør du
Du kan allerede nu give bestyrelsen eller andre fuldmagt,
hvis du ikke selv har mulighed for at deltage. Fuldmagten
kan downloades på dip.dk/GF2017 og sendes til DIP eller
mailes til generalforsamlingdip@pplus.nu

Hvis du bor i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis
du er selvbetaler eller har en arbejdsgiverbetalt ordning, som
ikke er del af en overenskomst, skal vi fremover stille lidt flere
spørgsmål, når du henvender dig om ind- og udbetalinger. I
nogle tilfælde stilles også krav om billedlegitimation.

Du kan læse mere om afgivelse af fuldmagt og retningslinjer
for afholdelse af generalforsamling på dip.dk/GF2017

Reglerne har også betydning for ægtefællepensionister og
børnepensionister, der bor i udlandet.

SIDSTE: IDA ØNSKER FUSION AF DIP OG ISP
Kort før dette nyhedsbrev blev trykt, kom det frem, at IDA vil
tage initiativ til en fusion mellem DIP og ISP, der er pensionskasse for teknikum- og diplomingeniørerne. Bestyrelsen i DIP
er enig i IDA‘s mål om en samlet pensionskasse for ingeniørerne og støtter derfor tankerne om en fusion.

Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Telefon 82 33 00 00
dip.dk

DIP har i dag fælles administration med djøf‘ernes pensionskasse, JØP, og bestyrelsen arbejder mod en egentlig fusion
med JØP til gavn for de tilsammen 85.000 medlemmer. Det
fremgår af årsrapporten for 2016, som kan læses på dip.dk.
På generalforsamlingen den 20. april vil bestyrelsen orientere
nærmere om IDA‘s initiativ og bestyrelsens syn herpå.
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