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IKKE FLERE
PaPIRBREVE

det koster mindre, end du tror, at sikre

du får ikke længere brev fra os med

dig og din familie ekstra godt, hvis der

posten. Oplys din e-mail, så du kan få

sker dig noget.

besked, når der er nyt.
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IKKE FLERE
PaPIRBREVE
du får ikke længere breve fra pensionskassen med posten. Fremover kan du
læse posten i Min pension på lpk.dk.
Indtast din e-mail i Min pension, så får
du besked, når der er ny post til dig. det
er vigtigt, at du læser din post, da der kan
være dokumenter, du skal reagere på

ugentlig, hvorfor der vil gå længere tid,

inden for en tidsfrist.

inden du modtager posten.

du kan også tilmelde dig post fra

Ægtefælle- eller børnepensionist?

Lægernes Pensionskasse i e-Boks og

Modtager du pension fra pensionskas-

læse posten der.

sen som ægtefælle- eller børnepensionist, kan du ikke benytte Min pension,

Ingen netadgang?

da det kun er for medlemmer. du kan i

Har du ikke internetadgang, kan du

stedet for tilmelde dig post fra Lægernes

fortsat få post på papir, hvis du giver

Pensionskasse i e-Boks. Indtil da modta-

os besked. Papirpost afsendes en gang

ger du posten på papir.

KENDER
VI DIN
E-M a IL?
e-mail
Oplys din
sion.
n
i Min pe
ske d ,
e
b
Så får du
ost.
p
r
når der e

tIL EthVERt BEhOV
OPREt DIG
SELV I
BaNKEN

De fleste bankforretninger kan ordnes på nettet,
men ikke alle.

Langt de fleste almindelige bankforretnin-

hvis du vil købe en lægepraksis, eller hvis

Nu er det endnu lettere at blive

ger kan du ordne med nemme og hurtige

der er sket en stor økonomisk omvælt-

kunde i banken. du kan nemlig

selvbetjeningsløsninger i Lægernes Pen-

ning i din familie. Overvejer du at skifte

oprette dig selv i netbanken

sionsbank. Men selvbetjening kan trods

til Lægernes Pensionsbank, kan du også

og vælge de produkter, du har

alt ikke klare alle situationer. Især ikke de

mødes med banken, hvis du vil vide

brug for.

komplekse sager.

mere, inden du beslutter dig.

Gå ind på www.lpk.dk/Bank

derfor kan du mødes med banken, når

Banken har rådgivningskontorer i

og vælg Bliv kunde.

du har behov for rådgivning om de mere

København, Aarhus, Odense, Aalborg og

indviklede områder. det gælder fx, når der

Kolding. du kan booke møde på lpk.dk.

skal købes bolig eller investeres penge,
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REGN SELV
PÅ DIN PENSION
En 40-årig kan få 86.700 kroner mere om året i
livsvarig pension for 3.000 kroner om måneden.
Regn selv på tallene i Min pension.

Hvor meget stiger din pension, hvis du

Lønkontoret ordner det

øger pensionsindbetalingen?

Det er typisk i forbindelse med lønstigninger, at nogle vælger at øge pensions-

Det er et godt spørgsmål – og du kan få

indbetalingerne – for så svier det mindre

svaret på et øjeblik. I Min pension på

på lønsedlens bundlinje. Hvis du vil ind-

lpk.dk, kan du logge dig ind med NemID

betale ekstra til din almindelige ordning

og selv regne på dine egne tal.

i Lægernes Pensionskasse, skal du blot
fortælle lønkontoret på din arbejdsplads,

Til højre kan du se et eksempel med en

hvor meget du ønsker at øge din indbeta-

40-årig, der indbetaler 3.000 kroner eks-

ling. Så får pensionskassen automatisk

tra om måneden til pensionsordningen.

besked. Du skal betale samme beløb hver

Indbetalingen er fradragsberettiget, og

måned.

med en marginalskat på 51,7 pct. giver

For 3.000 KR
ekstra
En 40-årig indbetaler 3.000
kroner ekstra om måneden til pension. Hvis han går på pension som
67-årig, vil han få 7.200 kroner
mere om måneden i pension.
Forudsætninger:
•	Der indbetales til den almindelige livsvarige livrenteordning i
Lægernes Pensionskasse
•	Ordningen er uden ægtefælle-/
samleverpension
•	Det gælder et unisex-medlemskab
•	Der er tale om en prognose,
som er i nutidskoner og inkl.
alm. tillæg og det aldersafhængige tillæg.
•	Beløb er før skat.

det et løn-afsavn på under 1.500 kroner
om måneden.
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GOD
SIDStE
FRISt
det er ved at være sidste frist, hvis du vil nøjes med at
betale 37,3 pct. i afgift ved at hæve eller omlægge din
kapitalpension til en aldersopsparing. Fra 2015 er afgiften
40 pct. Er din opsparing mindre end 40.000 kroner, kan
det ikke betale sig at omlægge kapitalpensionen, da du
betaler et ekspeditionsgebyr på 600 kroner. Banken skal
have besked senest den 21. november 2014, hvis du vil
nå at omlægge til den lave afgift.
For selvstændige erhvervsdrivende under virksomhedsordningen, er det også sidste udkald for skattefradrag for
indbetaling af op til 30 pct. af overskuddet fra din virksomhed, hvis du indbetaler på en ratepension. Fra næste år
gælder 30 procent-reglen kun indbetalinger til livsvarig
alderspension.

Lægernes Pensionskasse investerer i
havmølleprojektet
Gode Wind II, der går i
produktion i 2016.
Lægernes Pensionskasse har indgået aftale om at investere over en
halv mia. kroner i havmølleprojektet

BRuG FOR
RÅDGIVNING?

Gode Wind II. Aftalen, der er den
første vindmølleinvestering og aktuelt den største enkeltinvestering
for pensionskassen, rummer et

Har du brug for rådgivning om din pension, er der flere
muligheder.

betydeligt afkastpotentiale. Og det

Er du fyldt 50 år, kan du deltage i et af efterårets 50+
kurser, der afholdes i København den 22. oktober og i
Aarhus den 30. oktober. Begge dage fra kl. 19.30.

pensionskassen til at give tilsagn

Her får du overblik over, hvad du skal tage højde for,
når du planlægger din pensionisttilværelse.

Magnussen.

du kan også booke et møde til personlig rådgivning
med en medlemskonsulent.

”Alle vores investeringer sker med

Læs mere og book møde på lpk.dk
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var netop afkastpotentialet, der fik
om checken på over en halv mia.
kroner, forklarer vicedirektør Ralf

henblik på at skabe det størst mu-

VIND

tIL LÆGERNE

lige afkast, og Gode Wind II er

nativer til de meget lavt forrentede

ligger i den sydlige, tyske del af

ingen undtagelse. Når det er sagt,

obligationer.

Nordsøen, er lægerne ikke alene

er det fint, at investeringen også er

”Obligationer giver for lidt, så vi

om. Halvdelen af havmølleparken

klimavenlig, men afkastet kommer

leder efter afløsere, som kan give

ejes af dong Energy, der har solgt

i første række.”

stabile, fornuftige afkast år efter

den anden halvdel til et konsor-

år. Vindmølleinvesteringer har

tium bestående af pensionskas-

Passer godt med de øvrige

visse obligations-træk over sig.

serne PKA, Industriens Pension,

investeringer

det gode afkast kommer så af,

Lærernes Pension og så altså

Ud over et forventet godt afkast

at du får en ekstra betaling for at

Lægernes Pensionskasse.

går den nye vindmølle-investering

binde et stort beløb i 20 år. der er

i fin takt med Lægernes Pensi-

også risiko ved, at vinden blæser

”det har været et fint samarbejde,

onskasses øvrige investeringer.

for lidt eller myndighederne forrin-

hvor vi som nye på området har

Gode afkast kommer af en god

ger vilkårene for vindstrøm.”

kunnet læne os op af investorer,

spredning af investeringerne på

der har en del erfaringer med vind-

forskellige typer aktiver, og her

Del af et konsortium

søger pensionskassen efter alter-

Investeringen i Gode Wind II, der

mølleinvesteringer.”

LÆGERNES PENSIONSNyt

SEPtEMBER 2014

SIdE 5

Det koster blot et par tusinde kroner at øge den årlige invalidepension med
300.000 kr. Også gruppelivsforsikringen er en seriøs overvejelse værd.

StOR SIKKERhED FOR
EN BESKEDEN PRIS
din pensionsordning i Lægernes

to tillægsprodukter, du stærkt

Pensionskasse sikrer dig en solid ba-

bør overveje

sisdækning som pensionist og dækker

Især to tillægsprodukter giver dig eks-

også, hvis der sker noget undervejs.

tra sikkerhed i modulopbygget meter-

det er godt vide – men du bør alligevel

mål til en konkurrencedygtig pris. Sam-

overveje, om du har brug for at styrke

men med AP Pension udbyder vi en

din dækning.

erhvervsudygtighedsforsikring, der kan
tilkøbes i moduler. Og gennem vores

det kan gøres på mange måder og

samarbejde med Lægeforeningen

for et beskedent beløb, fx med en sup-

kan du tegne en gruppelivsforsik-

plerende opsparing i banken eller ved

ring, der alt efter alder og behov

tillægsforsikringer, der dækker, hvis du

dækker med op til 2,7 millioner

kommer ud for noget. Og risikoen er

kroner ved død. Forsikringen

målbar: Cirka hver 5. kvindelige læge

dækker også kritisk sygdom

mellem 28 og 67 år får i en periode be-

samt et beløb til dine børn

hov for invalidedækning, mens det

under 21 år.

for mændene er lidt færre.

Erhvervsudygtighedsforsikring (kroner)
Modulstørrelse*, årlig ydelse

75.300

Årlig præmie pr. modul
– indtil 40 år

1.043

– fra 40 år

1.847

*højest 10 moduler i alt

Gruppelivsforsikring (kroner)
Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

– alder under 51 år

674.200

1.011.300

1.685.500

2.022.600

2.696.800

– fyldt 51 år-62 år

583.184

874.775

1.457.959

1.749.550

2.332.734

– fyldt 63 år-70 år

337.100

505.650

842.750

1.011.300

1.348.400

67.420

101.130

168.550

202.260

269.680

– alder under 60 år

91.017

136.526

227.543

273.052

364.069

– fyldt 60 år-70 år

70.117

105.175

175.292

210.350

280.467

1.200

1.800

3.000

3.600

4.800

Summer ved død

Sum til efterladte børn under 21 år
Sum ved visse kritiske sygdomme

Præmie (årlig)
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tO FaMILIER
hvert år holder
pensionskassens
medlemskonsulenter
flere hundrede møder
med medlemmerne.
Lægernes Pensionsnyt dykkede ned
i to konkrete sager
(anonymiserede).

PEtER OG IBEN DÆKKER
hINaNDEN aF
Lægeparret Peter og Iben, der er midt i 40’erne,
tjener godt og har udsigt til gode alderspensioner. deres invalidedækning fra Lægenes Pensionskasse på hver især 350.000 kroner årligt
er dog lige i underkanten, hvis helbredet skulle
svigte. Via Lægernes Pensionskasse tegner de
derfor begge to en erhvervsudygtighedsforsik-

ring i AP Pension, der frem til 60-års-alderen
udbetaler 225.000 kroner, hvis de mister 2/3dele af erhvervsevnen som læge. Forsikringen
koster dem hver især cirka 5.500 kroner årligt,
men da betalingen er fuldt fradragsberettiget,
er den reelle pris cirka det halve: omkring 2.700
kroner om året.

MEDLEMSKONSuLENtEN:
Peter og Iben havde begge ordning 1, som indeholder livsvarig ægtefællepension. de skiftede til ordning 2, hvor der ikke er ægtefællepension, til gengæld steg invalidepensionen
fra 295.000 til 350.000 kroner og alderspension fik også et solidt løft. Invalidepensionen
var dog stadig kun omkring halvdelen af deres løn lige nu, og derfor tegnede de den ekstra
forsikring på 225.000 kroner. Nu havde Peter og Iben lykkeligvis ingen problemer med
at opfylde helbredskravene, men så heldige er ikke alle. Risikodækninger bør man tegne
som ung, inden skavankerne kommer, og det er for sent.

Peter og Iben
Parret blev samtidig rådet til at tegne en gruppelivsforsikring til at sikre hinanden til
erstatning for den livsvarige ægtefællepension.

StaBILItEt MIDt
I Et K aOS
Jens på 53 har en ægtefællepension på
100.000 kroner årligt. det vil give hustruen
Linette 4.000 kroner om måneden udbetalt
efter skat, hvis Jens pludselig falder væk.
det er ikke meget, synes Jens, så han skifter
til ordning 2. det øger hans alderspension fra
295.000 til 375.000 kroner (nutidskroner), og
trækker samtidig invalidepensionen og børne-

pensionen med i vejret. til gengæld forsvinder
ægtefællepensionen til fordel for et engangsbeløb på 430.000. I stedet for tegner han en
gruppelivsforsikring hos Lægeforeningen, der
dækker med 1.749.000 kroner og desuden
udløser 273.000 kroner ved kritiske sygdom,
samt et beløb til børn under 21 år. Jens betaler
3.600 kroner årligt for forsikringen.

MEDLEMSKONSuLENtEN:

Jens og Linette

de fleste bør have en gruppelivsdækning, uanset hvilken ordning man ellers har. Livsforsikringer udbetales som et engangsbeløb, og det giver en form for stabilitet i kaos,
hvis ens ægtefælle eller samlever pludselig falder væk. I den situation er der typisk store
omvæltninger i økonomien, og her giver det uvurderlig handlefrihed at råde over et stort
kontant beløb.
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Vi ser mange eksempler på god og professionel rådgivning,
men vi oplever også,
at medlemmer får
tvivlsomme råd
”ude i byen”.
Medlemskonsulent
Thomas Krogh Hansen.

SPØRG GERNE
EN EKSTRA GANG
Ikke to sager er ens, når det gælder rådgivning om pension.
Og det kan være en god idé at få en second opinion.

Hvornår er det bedst at starte udbetalin-

”Som medlemsejet pensionskasse kan

”Vi ser mange eksempler på god og pro-

gen? I hvilken rækkefølge skal jeg hæve

vi udelukkende fokusere på det endelige

fessionel rådgivning, men vi oplever også,

mine pensioner? Hvad med skatten – og

resultat for medlemmet. Vi er hverken

at medlemmer får tvivlsomme råd ”ude

kan jeg leve af ”mursten”?

provisions- eller resultatlønnede. Så det

i byen”. Er man i tvivl, skader det ikke at

gør ingen forskel, om jeg som rådgiver

få en second opinion. Det kan jo være, at

Der er mange spørgsmål at stille, når

”sælger” et produkt eller ej. Hvis et råd-

den nye vurdering bringer nogle mulig-

pensionstiden nærmer sig, og medlems-

givningsmøde ender med at konkludere,

heder på banen, som man ikke havde set

konsulent Thomas Krogh Hansen har

at medlemmet har den korrekt sammen-

før.”

svar på de fleste.

satte pensionsordning i forhold til ønsker
og behov, er det succeskriteriet. Vi bliver

Rækkefølgen

målt på nytten af den rådgivning, vi yder,

Et hyppigt emne er spørgsmålet om, i

og intet andet,” siger Thomas Krogh Han-

hvilken rækkefølge man bør hæve sine

sen.

forskellige pensionsordninger. Det har
bl.a. stor betydning for beskatningen af

Langt de fleste læger har deres hoved-

ens pension, og netop skatteoptimering

pension i Lægernes Pensionskasse. Det

og udbetalingsforløb er en central del

er derfor meget naturligt, at Lægernes

af den rådgivning, som Lægernes Pen-

Pensionskasse bliver spurgt til råds som

sionskasse yder. I lige så høj grad, som

de første. Men mange vælger også at

behovet for at diskutere supplerende

spørge deres bank til råds.

opsparing.
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FÅ Mere
at vide
I Lægernes Pensionsnyt maj 2014
bragte vi en længere artikel om
udbetaling og skatteoptimering.
Bladet kan læses på lpk.dk.

PASSER DIN
PENSIONSORDNING
TIL DIG?
Din pensionsordning følger dig igennem hele livet.
Sker der ændringer i dit liv – bliver du gift, får børn eller
bliver enlig – skal du overveje, om pensionsordningen
også passer til din nye situation.

Du kan i dag vælge mellem to pensions-

lidepension bliver højere, når du vælger

ordninger i Lægernes Pensionskasse.

denne ordning, fordi der ikke skal sættes

Den ene ordning har en livsvarig pension

penge af til en livsvarig pension til din

til din ægtefælle eller samlever ved din

ægtefælle eller samlever.

3.
DEn
TREDJE
valgmulighed
fra 2015

død.
Ordningen er oplagt for singler. Men den
Ordningen med ægtefælle-/samleverpen-

vælges også af gifte eller samlevende,

sion bliver udbetalt til din ægtefælle eller

der mener, at engangsydelsen ved død

samlever ved din død, og så længe han

er tilstrækkelig til at sikre de efterladte

eller hun lever. Du betaler selv for den,

økonomisk – eventuelt suppleret med en

og pengene tages af din alderspension

gruppelivsforsikring, se artikel side 6-7.

og invalidepension, som bliver mindre.
Vælg derfor ikke denne ordning, hvis du

I Min Pension på lpk.dk kan du se, hvilken

er single.

af de to ordninger, du har. Her kan du
også beregne, hvad det vil betyde, hvis

Pensionsordningen uden ægtefællepen-

du skifter ordning. På hjemmesiden kan

sion indeholder i stedet et engangsbeløb

du læse mere om, hvordan du kan skifte

til dine efterladte, hvis du dør inden pen-

pensionsordning.

Fra næste år får du
også mulighed for
at vælge en ordning
med ægtefællepension, hvor pensionen til
ægtefælle/samlever
er begrænset til 10
år. Aldersgrænsen
for, hvornår du senest kan skifte mellem de tre forskellige
pensionsordninger,

sionsalderen. Din alderspension og inva-

hæves samtidig fra
54 år til 65 år. Din
pensionsdækning
kan derfor tilpasses
endnu mere fleksibelt
og individuelt, når
der sker ændringer i
dit liv.
Du får et brev fra os
i løbet af 2015, når
vi er klar med de nye
muligheder.
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VIL DU VÆRE DELEGERET
PÅ NÆSTE GENERALFORSAMLING?
Ønsker du at deltage som delegeret på pensionskassens generalforsamling
i april 2015, er det nu, du skal meddele dit kandidatur.
Generalforsamlingen er pensionskas-

En kandidat kan kun opstille på én kan-

sens øverste myndighed og består af op

didatliste og kan godt være stiller for

til 125 delegerede, som vælges blandt

sig selv. Man kan kun være stiller for én

pensionskassens medlemmer. Enhver,

kandidatliste. Hvis der er flere kandida-

som er medlem af pensionskassen pr.

ter på én liste, skal det klart fremgå, om

31. december 2014, kan vælges som

kandidaterne er opstillet sideordnet eller

delegeret.

prioriteret. Der holdes kun valg, hvis der
er opstillet mere end 125 kandidater.

Som medlem af pensionskassen har du
ret til at møde op og tage ordet på gene-

Kandidatlister skal anmeldes ved brug

ralforsamlingen. Det er dog kun de dele-

af en formular, som kan hentes på pen-

gerede, der kan stille forslag og stemme

sionskassens hjemmeside. Her er også

på generalforsamlingen.

beskrevet procedurer, formkrav, opstillingsformer, tidsfrister mv.

Valg af kandidater

Kandidater opstilles på kandidatlister

Delegerede vælges for et år ad gangen,

med én eller flere kandidater. Kandidat-

og hver kandidat eller kandidatliste kan

listen skal være underskrevet af mindst

op til valget præsentere sig på lpk.dk.

25 stillere.
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Valgfakta til kandidater

•	Kandidatlister skal for både
kandidater og stillere indeholde
følgende for at være gyldige:
		 •	navn
		 •	privatadresse
		 •	cpr-nr.
		 •	ansættelsessted
		 •	evt. tilhørsforhold, fx YL, FAS,
PLO eller FADL.
•	Lister skal være pensionskassen
i hænde senest 8. januar 2015.
•	Kandidaters præsentationer
modtages fra 1. november 2014
til 8. januar 2015 og offentliggøres løbende på lpk.dk.
•	Delegerede vælges med virkning
fra 15. februar i valgåret.
•	Næste ordinære generalforsamling afholdes fredag den 24. april
2015 i København.

PENSIONSOPSPARING
GIVER
MEST

Du får mest ud af at spare op i en pen

Forspringet udbygges, jo længere tid du

Betaler du topskat ved indbetalingen,

sionsordning sammenlignet med selv

sparer op. Efter 5 år vil din udbetaling fra

men ikke som pensionist, bliver mer-

at spare op for frie midler. Det skyldes

pensionen efter skat være 4,7 pct. hø-

udbetalingen betydeligt større, som det

den lavere skat på afkastet i pensions-

jere end den tilsvarende udbetaling fra

fremgår af regneeksemplet.

ordning.

en investering for frie midler.

Opsparing i pensionsordning sammenlignet
med frie midler (over 5 år)
		
Pensionsopsparing
Løn før skat, men efter AMB

Sparer selv op
(frie midler)

100.00 kr.

Beskatning af løn

100.000 kr.

–

51,7 %

100.000 kr.

48.300 kr.

Omkostninger, årlig:

0,55 %

0,55%

PAL-skat

Indbetalt beløb

15,3 %

–

Kapitalindkomstskat

–

36,5 %

Opsparet efter 5 år

117.300 kr.

54.100 kr.

Trækprocent ved udbetaling:

51,7 %

Til udbetaling efter 5 år

–

56.600 kr.

54.100 kr.

Hvis der ikke betales topskat som pensionist:
Trækprocent ved udbetaling:
Til udbetaling efter 5 år

36,7 %

–

74.200 kr.

54.100 kr.

Som du kan se, får du mest udbetalt ved at spare op til pension, uanset om du betaler topskat eller ej som pensionist. Eksemplet
forudsætter en rente på 4,5 pct. årligt, og at der betales topskat i opsparingsperioden. Ændres forudsætningerne, kan resultatet
blive anderledes.

SÅDAN BEHANDLER VI DINE OPLYSNINGER
Vi har registreret forskellige personlige
oplysninger om dig. Det er nødvendigt for,
at vi kan administrere dit medlemskab af
pensionskassen og eventuelle kundeforhold i banken.
Loven bestemmer, hvad vi må bruge
oplysningerne til. Fx må vi som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om din
økonomi til andre, medmindre du selv
har givet lov. Når du er kunde i Lægernes Pensionsbank, har du givet banken
tilladelse til at videregive oplysninger om

dine pensionskonti og -depoter til pensionskassen til brug for en samlet pensionsrådgivning. Hvis pensionskassen skal
give dig en udvidet pensionsrådgivning,
der omfatter dit fulde kundeforhold i
Lægernes Pensionsbank, skal vi bruge et
særligt samtykke fra dig. Du finder blanketten om samtykke på hjemmesiden.
Vi kan i øvrigt videregive sædvanlige
oplysninger uden samtykke, hvis det sker
til administrative formål.

Du kan altid bede om at få oplyst, hvad
vi har registreret om dig, og få forkerte
oplysninger rettet eller slettet.
Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra pensionskassen og
banken, kan du bede om at blive fri. Du
vil dog fortsat få tilsendt medlemsbladet
”Lægernes Pensionsnyt”.
Læs mere i pjecen ”Behandling af personoplysninger”, som du kan finde på
lpk.dk.
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DIN SKYLD!
Lægernes Pensionsbank er blandt de absolut billigste
pengeinstitutter. Og det er faktisk din skyld.
Du slipper for gebyrer i din daglige øko-

Syv førstepladser

nomi, og renten er lav, når du låner penge

Vil du tjekke, hvad du sparer i Lægernes

i Lægernes Pensionsbank. Det skyldes

Pensionsbank, så benyt forbruger

først og fremmest, at vi sjældent taber

portalen Pengepriser.dk. Her kan du se,

penge på kunderne. Der er også fordele

hvad det koster at være kunde i danske

ved at have både pensionskasse og bank

pengeinstitutter. Med syv førstepladser

under samme tag. Det kommer dig til gode og to tredjepladser placerer Lægernes
Pensionsbank sig blandt de absolut bil-

i form af konkurrencedygtige priser.

ligste pengeinstitutter.

DOBBELTHÆDER
TIL P ENSIONSK ASSENS
INVESTERINGSFORENING
Det internationalt anerkendte fund

Også på virksomhedsobligationer

rating bureau, Lipper, er ekspert i at

var der hæder: LPI’s investerings-

analysere investeringsforeninger og

afdeling LPI Obligationer High Yield

deres resultater. Da de eftertragtede

Globale – som investerer globalt i

Lipper Awards for 2014 blev uddelt,

virksomhedsobligationer – var bedst

havde Lipper sat Lægernes Pen

af alle i sin kategori.

sionskasse helt i front i to kategorier.
Lægernes Pensionsinvestering (LPI)
blev kåret som den bedste i Norden
til at forvalte stats- og realkreditobligationer målt på 3-års sigt.
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