
HØR MEGET MERE  
PÅ ET MEDLEMSMØDE NÆR DIG

Vi står foran en skillevej i DIP’s historie. 
Vi skal vælge, om DIP skal fusionere med 

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, JØP. 

Det skal vi på generalforsamlingen den 29. april.
Så sæt kryds i kalenderen allerede nu,

og brug et par minutter på at læse mere om, 
hvad det kan betyde for din fremtid.

FUSION



I DIP’s bestyrelse anbefaler vi en fusion med JØP. Det gør vi, fordi vi mener,  
det er det bedste for din pension.

Med en fusion vil vi blive et af Danmarks 10 største pensionsselskaber.  
Det vil sikre, at pensionskassen får adgang til mere attraktive investerings
muligheder og større grad af indflydelse som ansvarlig investor.

Vi kan gøre tingene mere effektivt, når de ikke skal gøres to gange.  
Det betyder, at det bliver billigere for dig at få administreret din pension.  
Og hver en krone vi sparer, er en krone mere til din pension.

Vi har allerede i dag et tæt samarbejde med JØP. Faktisk har vi haft en fælles 
administration i en årrække. Det har skabt gode resultater og et solidt fun
dament under din pension, som vi kan udbygge yderligere med en fusion.

Derfor mener vi i bestyrelsen, at en fusion er det rigtige valg for DIP.

Der vil helt naturligt være mange spørgsmål. Derfor vil vi frem mod  
generalforsamlingen den 29. april afholde medlemsmøder rundt om i landet. 
Du vil derudover i den kommende tid få tilsendt mere information, så du  
selv kan tage stilling til forslaget om fusion. For valget om fusion er ikke 
bestyrelsens. Det er dit.

KÆRE MEDLEM

Venlig hilsen

Peter Falkenham, formand for DIP’s bestyrelse



TRE ARGUMENTER FOR EN FUSION

Vi står stærkere sammen 

Med en fusion kan vi tilbyde bedre, mere fleksible og tidssvarende  
pro dukter i din pensionsordning. Det kan vi, fordi en samlet pensionskasse 
vil have mere end 100.000 medlemmer.

Samtidig vil vi få adgang til flere og mere attraktive investeringsmuligheder 
med en samlet formue på mere end 120 mia. kr. Og som ansvarlig investor 
kan vi sikre bedre vilkår, når vi taler med en styrket røst.

Du sparer penge 
Det bliver billigere for dig at få administreret din pension i en fælles  
pensionskasse. Du vil kun skulle betale 500 kr. om året, når fusionen er  
gennemført.

Samlet set vil en fusion sikre en årlig besparelse på mere end 125 mio. kr. 
Det kan vi opnå gennem en mere effektiv investeringsforvaltning og  
stordriftsfordele i administrationen, hvor vi kan reducere en række arbejds 
opgaver, når de ikke længere skal laves i begge pensionskasser.

Og så kan en samlet pensionskasse bedre og billigere honorere stigende 
krav fra myndighederne.

Du bevarer alle dine rettigheder 
Alle nuværende medlemmer bevarer deres rettigheder og pensioner i 
forbindelse med en fusion. Ingen medlemmer taber ved en fusion mellem 
DIP og JØP.

IDA og Djøf bakker op om at samle ingeniører, jurister og økonomer i én 
medlemsejet pensionskasse.



HØR MEGET MERE  
PÅ ET MEDLEMSMØDE NÆR DIG

Du kan høre mere om bestyrelsens forslag om en fusion, når vi frem 
mod generalforsamlingen inviterer til medlemsmøder. Her kan du stille 
spørgsmål til DIP’s formand og direktør og få svar på, hvad en fusion vil 
betyde for din pension. Vi håber på at se dig.

Kommende medlemsmøder om fusionen:

Du kan tilmelde dig på dip.dk
Der vil blive serveret en sandwich til medlemsmødet.

FUSION

KØBENHAVN
kl. 17.30-19.00

AALBORG
kl. 17.30-19.00

ODENSE
kl. 17.30-19.00

AARHUS
kl. 17.30-19.00

1.
april

4.
april

10.
april

11.
april


