Generalforsamling i Lægernes Pension fredag
den 16. april 2021 – en redegørelse for de væsentligste
beslutninger

19.04.2021

Generalforsamlingen i Lægernes Pension fandt sted 16. april 2021 kl. 13.00.
På grund af covid-19-restriktioner og af hensyn til alles sikkerhed blev generalforsamlingen med hjemmel i covid-19særlovgivningen afholdt elektronisk med adgang via videolink og med mulighed for at ytre sig via skriftlige indlæg.
Formanden for Lægernes Pensions bestyrelse, Peter Melchior, aflagde beretning. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.
Administrerende direktør, Chresten Dengsøe, kommenterede det fremlagte årsregnskab, som blev godkendt.
Forslag fra bestyrelsen
Forslag om fastsættelse af medlemsbidrag
Forslag til fastsættelse af medlemsbidrag blev godkendt.
Forslag 1 fra bestyrelsen
Forslag om bemyndigelse til afholdelse af delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling.
Der fremkom ændringsforslag således, at der til forslaget blev tilføjet, at det anvendte elektroniske system skal være
indrettet på en sådan måde, at det giver de delegerede og eventuelle andre deltagende medlemmer mulighed for på
generalforsamlingen at kunne ytre sig mundtligt. Med tilføjelse af, at der skal være mulighed for at ytre sig mundtlig,
blev forslaget godkendt. Der var til forslaget 96 stemmer for, 12 stemmer imod og 2 blanke stemmer. Forslaget blev
således vedtaget med mere end 2/3 flertal.
Forslag 2 fra bestyrelsen
Forslag om ændring af valgbarhedskriterie for den lægelige revisor.
Der var til forslaget 116 stemmer for, 1 stemme imod og 2 blanke stemmer. Forslaget blev således vedtaget med
mere end 2/3 flertal.
Forslag fra delegerede
Forslag 3 fra delegerede – liste Læger for Klimaet
Henstilling om at støtte op om CO2-reduktionsmål for investeringsporteføljen i tråd med Paris-aftalen
Der var til forslaget 114 stemmer for, 3 stemmer imod og 1 blank stemme. Forslaget blev således vedtaget.
Forslag 4 fra delegerede – liste Læger for Klimaet
Henstilling om at øge andelen af grønne investeringer til 15 % af den samlede portefølje i 2025
Der var til forslaget 56 stemmer for, 60 stemmer imod og 2 blanke stemmer. Forslaget blev derfor ikke vedtaget.
Forslag 5 fra delegerede – liste Læger for Klimaet
Henstilling om inden udgangen af 2021 at frasælge aktier og obligationer udstedt af virksomheder, hvor mere end 5
% af omsætningen stammer fra udvinding og produktion af kul og tjæresand

Der var til forslaget 110 stemmer for, 8 stemmer imod og 0 blanke stemmer. Forslaget blev således vedtaget.
Forslag 6 fra delegerede – liste Læger for Klimaet
Henstilling om inden udgangen af 2023 at frasælge aktier og obligationer udstedt af virksomheder, hvor mere end
25% af omsætningen stammer fra udvinding og produktion af olie og gas
Der var til forslaget 51 stemmer for, 63 stemmer imod og 4 blanke stemmer. Forslaget blev derfor ikke vedtaget.
Forslag 7 fra delegerede – liste Lige Pension
Forslag om at der fra 2022 skal afholdes valg til delegeret hvert andet år i stedet for hvert år
Der var til forslaget 76 stemmer for, 34 stemmer imod og 3 blanke stemmer. Forslaget blev således vedtaget med
mere end 2/3 flertal.
Forslag 8 fra delegerede – liste Lige Pension
Forslag om igangsættelse af en uvildig undersøgelse om indførelse af kønsneutralt grundlag, hvorefter bestyrelsen
skal udarbejde et beslutningsgrundlag til behandling på den ordinære generalforsamling 2022
Der var til forslaget 48 stemmer for, 63 stemmer imod og 3 blanke stemmer. Forslaget blev derfor ikke vedtaget.
Forslag 9 fra delegerede – Birgitte Ries Møller
Forslag til anmodning om, at bestyrelsen skal undersøge og redegøre for på den ordinære generalforsamling 2022
om mulighederne for, at medlemmerne selv skal kunne vælge mellem forskellige risikoprofiler
Der var til forslaget 91 stemmer for, 13 stemmer imod og 9 blanke stemmer. Forslaget blev således vedtaget.
Forslag 10 fra bestyrelsen
Bemyndigelse til bestyrelsen til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som
Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller
godkendelse.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
Godkendelse af lønpolitik
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
Bestyrelsens vederlag
Forslag om bestyrelsens vederlag blev enstemmigt godkendt.
Valg af bestyrelse
Valgperioden for de lægelige bestyrelsesmedlemmer Rune Petring Hasselager, Helle Søholm og Jakob Lager var udløbet, og de kunne genvælges. Anne Eldrup Vester opstillede til bestyrelsen, foreslået af listen Lige Pension. Der var
derfor kampvalg om posterne til bestyrelsen.
Rune Petring Hasselager fik 73 stemmer, Helle Søholm fik 65 stemmer, Jakob Lager fik 64 stemmer og Anne Eldrup
Vester fik 49 stemmer.
Rune Petring Hasselager, Helle Søholm og Jakob Lager blev således genvalgt til bestyrelsen.
Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer Peter Melchior og Claus Jørgensen var udløbet, og de kunne genvælges. De
blev begge genvalgt til bestyrelsen.

Valg af revisorer
Bestyrelsen havde indstillet Ernst & Young til genvaIg. Der blev ikke fremsat andre forsalg, og Ernst & Young blev herefter genvalgt.
Idet generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringen, jf. forslag 2, var der ikke valg om den lægelige revisor under dette punkt.
Eventuelt
Der fremkom en række kommentarer, som fremgår af det samlede referat af generalforsamlingen.
En kopi af det fuldstændige referat af generalforsamlingen forefindes på Lægernes Pensions hjemmeside
Den af bestyrelsen og dirigenten godkendte redegørelse for de væsentligste beslutninger offentliggøres også på Lægernes Pensions hjemmeside.

Godkendt den 3. maj 2021.

_____________________________
Lars Svenning Andersen, dirigent

Godkendt af bestyrelsen den 3. maj 2021.

____________________
Tina Øster Larsen

