
Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører (ISP) har 

accepteret bødeforlægget fra Statsadvokaten for Særlig Økono-

misk og International Kriminalitet (SØIK) for vildledning af 

medlemmer 
 

Finanstilsynets bestyrelse besluttede den 23.maj 2018 at politianmelde Pensionskassen ISP, fordi pensions-
kassens materiale til medlemmerne og konkrete individuelle tilbud om omvalg ikke afspejlede i den viden, 
bestyrelsen og direktionen havde eller burde have haft om, at beregningerne af omvalgstilbuddene ikke var 
retvisende. Det afspejlede heller ikke at bestyrelsen havde besluttet at igangsætte en analyse af grundlaget 
for beregningerne.  
 
Se offentliggørelsen af politianmeldelsen her (https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Politi-
anmeldelse/2018/ISP-300518) 
 
SØIK efterforskede sagen og udarbejdede herefter et bødeforlæg på 175.000 kr. for at have vildledt med-
lemmer, som havde et stående tilbud om omvalg fra en garanteret ordning til en ugaranteret markedsren-
teordning i perioden 26.august 2016 til den 7.november 2016. Pensionskassen havde udeladt væsentlige 
oplysninger, hvilket kunne forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnitsfor-
brugeren idet ledelsen senest 26.august 2019:  
 

- Var bekendt med, at det forventede investeringsafkast var væsentligt lavere end beregningsrenten 

på 5% før skat 

 

Og 

 

- Burde vide at levetidsforbedringer hos sigtedes medlemmer, skulle indarbejdes i dødelighedsforud-

sætningerne, hvilket kunne forventes at resultere i en mærkbar nedsættelse af de årlige pensionsud-

betalinger,  

Og på trods heraf undlod sigtede at videregive disse oplysninger og/eller informere medlemmerne om ledel-
sens tiltag som følge heraf, uanset at sigtede vidste eller burde vide at i sigtedes omvalgstilbud fik medlem-
merne stillet en væsentlig højere årlig pensionsydelse i udsigt, en det som nu kunne forventes, hvorfor med-
lemmerne ikke længere kunne træffe en beslutning om et eventuel omvalg på et tilstrækkeligt oplyst grund-
lag. 
 
ISP har den 18.december 2019 vedtaget bødeforlægget på 175.000 kr. for derved at handle i strid med be-
kendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører § 7, stk.1 (dagældende bekendtgørelse om god skik 
for finansielle virksomheder § 4, stk.1). 


