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DIP OG JØP GÅR SAMMEN OM FÆLLES ADMINISTRATION
De to store pensionskasser for akademikerne lægger nu alle administrative funktioner sammen i ét
fællesskab. 76.000 højtuddannede får dermed samlet deres pensionsløsning i et administrationsfællesskab mellem DIP og JØP.
DIP og JØP får en samlet fælles administration fra 15. juni 2015. De to arbejdsmarkedspensionsselskaber
har tilsammen 100 mia. kr. under forvaltning, og målet med samarbejdet er at udnytte stordriftsfordele og
sikre høj kvalitet i ydelserne til medlemmerne af de to pensionskasser. Sammen vil DIP og JØP give
ingeniører samt jurister, økonomer og samfundsvidenskabelige akademikere en endnu bedre
pensionsløsning end hver for sig. Medlemmerne af DIP og JØP vil fortsat være medlemmer af de to
selvstændige pensionskasser og bevare deres opsparing og investeringer der.
”Sammenlægningen skal give vores medlemmer en endnu bedre pensionsordning. DIP/JØP vil være den
bedste pensionskasse på det voksende akademikermarked. Det er en offensiv sammenlægning, der skal
være med til at skabe konsolideringen i markedet og give de bedste tilbud til medlemmerne
på investeringer, produkter og services,” siger Anders Eldrup, formand for bestyrelsen i JØP.
Samarbejdet bliver tættere
Samarbejdet mellem DIP og JØP har gradvist udviklet sig, siden pensionskasserne flyttede fysisk sammen i
2006 og derefter satsede på fælles medlemssystem og senest investeringsfællesskab. Det er derfor et
naturligt næste skridt, at de to pensionskasser fra 15. juni får en fælles administration. Pensionskasserne vil
fortsat have hver deres bestyrelse, formue og kundeidentitet.
”Både DIP og JØP er 100 pct. ejet af medlemmerne, så vi har en særlig fælles interesse i at skabe de rammer,
der giver højst muligt afkast, service og kvalitet til medlemmerne. Det er grunden til, at vi startede
samarbejdet i sin tid og nu rykker endnu tættere sammen,” siger Peter Falkenham, formand for bestyrelsen
i DIP.
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Søren Kolbye Sørensen, direktør i DIP, tlf. 40 36 01 13
Torben Visholm, direktør i JØP, tlf. 20 32 46 71

DIP og JØP er to af de mest velkonsoliderede arbejdsmarkedspensionsselskaber.
DIP har over 35 mia. kr. under forvaltning.
Pensionskassen er 100 pct. ejet af sine 23.000 medlemmer. Læs mere på www.dip.dk
JØP har over 65 mia. kr. under forvaltning.
Pensionskassen er 100 pct. ejet af sine 53.000 medlemmer. Læs mere på www.joep.dk

