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ORDIN/ER GENERALFORSAMLING I P/EDAGOGERNES PENSION

5. APRIL 2017

REFERAT

M0dets ^bnina
Formanden b0d velkommen til de delegerede, suppleanter, administrationen og indbudte gaestertil pen-
sionskassens ordinasre generalforsamling 2017.

1. Valq af diriqent
Bestyrelsen indstillede, at generalforsamlingen valgte Klaus Froberg fra BUPL som dirigent. Dette blev
enstemmigt qodkendt af generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med en dagsorden, der var i overens-
stemmelse med vedtasgterne. Dirigenten konstaterede videre, at generalforsamlingen var beslutnings-
dygtig samt henviste til den udsendte forretningsorden, som generalforsamlingen ville blive afviklet efter.
Generalforsamlingen tog dette til efterretninq.

2. Bestvrelsens beretninq

Formanden aflagde mundtligt bestyrelsens beretning.

Dirigenten foreslog, at bestyrelsens mundtlige beretning som saedvanligt blev dr0ftet i sammenhaeng
med punkt 3 om Arsrapporten. Generalforsamlingen var enig heri.

3. Forelaegqelse af reqnskab til qodkendelse samt forslaq til anvendelse af eventuelt over-
skud eller daekmng af tab

I forlaengelse af bestyrelsens beretning forelagde Sune Schackenfeldt den skriftlige arsrapport for 2016.

Generalforsamlingen tog herefter enstemmigt bestyrelsens mundtlige beretning til efterretninq og god-
ken dte det forelagte regnskab samt bestyrelsens forslag til fordeling af arets resultat.

4. Eventuelt valq af bestvrelsesmedlemmer oa suppleanter

Valgperioden for de saerligt kvalificerede medlemmer Lis Skovbjerg og Leif Hasager udlob i ar. Bestyrel¬
sen indstillede, at de begge blev genvalgt for en ny periode pa to ar.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt Lis Skovbjerg og Leif Hasager for en 2-arig periode.

5. Fastsaettelse af vederlaq til bestyrelsen

Bestyrelsen indstillede, at honoraret til bestyrelsesmedlemmerne blev forh0jet saledes, at det arlige ho-
norar udgjorde f0lgende bel0b:

Det blev supplerende oplyst, at bestyrelsens honorar ikke er aendret siden 2014, og at de foreslaede aen-
dringer skyldes almindelige l0n- og prisstigninger. Generalforsamlingen godkendte indstillingen.

Formanden
Naestformaend

Menige medlemmer
Lis Skovbjerg
Leif Hasager

Kr. 120.000
kr. 55.000
kr. 45.000

kr. 160.000
kr. 130.000
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Bestyrelsen indstillede endvidere, at vederlaget til bestyrelsen dr0ftes pa efterarets delegeretm0de.

Generalforsamlingen qodkendte indstillingen.

6. PBU's aflonninqspolitik
Bestyrelsen indstillede, at afl0nningspolitikken blev opdateret som f0lge af nye regler pa omradet.

Generalforsamlingen qodkendte opdateringen, der fremgik af dagsordenen, og afl0nningspolitikken kom
herefter til at se saledes ud:

1.	Denne afl0nningspolitik omfatter Paedagogernes Pension (PBU) som helhed. ijanpolitikkens formal
er at fremme en god og effektiv risikostyring i PBU ved ikke at tilskynde nogen til at foretage risi-
kobetonede aktiviteter, der kan pavirke aflonningen.

2.	PBU sondrer mellem ansatte, hvis aktiviteter kan have vassentlig indflydelse pa PBU's risikoprofil
(vassentlige risikotagere) og andre ansatte. I PBU er f0lgende personer identificerede som vaesent-
lige risikotagere:
o Bestyrelsesmedlemmer og administrerende direkt0r
e N0glepersoner
o Den ansvarshavende aktuar (n0gleperson for aktuarfunktionen)
o 0konomidirekt0ren (n0gleperson for risikostyringsfunktionen)
o Compliance Officer (n0gleperson for compliancefunktionen)
o Direktionsjurist (n0gleperson for intern auditfunktionen)
o Udviklingsdirekt0ren
o lnvesteringsdirekt0ren.

3.	Alle medarbejdere i PBU afl0nnes med fast l0n, jf. dog pkt. 5 nedenfor. Som en del af de ansattes
faste l0n indgar pensionsbidrag. Bestyrelsen modtager et fast honorar, der ikke er pensionsgi-
vende. Der udbetales ikke pension, som kan sidestilles med variabel l0n.

4.	Afl0nningen af alle medarbejdere i PBU, sker pa baggrund af stillingstype, relevante personlige og
faglige jobkompetencer, kvalifikationer, erfaring og ansvar.

5.	Som supplement til den faste l0n, kan direktionen tildele enhver medarbejder et engangsvederlag
ud fra en konkret vurdering, der laegger vaagt pa en kombination af den enkelte medarbejders ind-
sats og de samlede resultater for pensionskassen. Dog skal et sadant engangsvederlag for de nog-
lepersoner, der udforer kontrol, vaere uafhaengigt af pensionskassens resultater. Engangsvederla-
get kan maksimalt udg0re 1 manedsl0n, dog maksimalt 100.000 kr.

6.	I tilfaelde af, at der indgas en fratraedelsesordning, skal fratraedelsesordningen vaere baseret pa de
resultater, der er opnaet i hele ansaettelsesperioden, saledes at eventuelt manglende resultater el-

ler fejl ikke bel0nnes.

7.	Bestyrelsen kontrollerer en gang arligt via compliance-rapporten, at afl0nningspolitikken overhol-
des.

8.	Bestyrelsen gennemgar afl0nningspolitikken en gang arligt med henblik pa at tilpasse den til PBU's
udvikling.

9.	Politikken er udarbejdet pa baggrund af bekendtg0relse om l0npolitik og afl0nning i forsikringssel-
skaber og forsikringsholdingvirksomheder samt den gaaldende EU-forordning (2015/35/EU).

7. Vala af revisor

Bestyrelsen indstillede, at generalforsamlingen valgte EY (Ernst & Young).
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Generalforsamlingen valate enstemmigt EY som revisor.

8. Forslaq fra bestvrelsen eller medlemmerne

Der var ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen havde som f0lge af, at PBU 0nskes omtalt som Paedagogernes Pension, stlllet et forslag til
asndring af vedteegtens §2 saledes, at navnet blev aendret til "Paedagogernes Pension - pensionskassen
for paedagoger". Det nuvasrende navn "Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger" blev foreslaet
asndret til et binavn.

Generalforsamlingen vedtoq forslaget og bemvndiqede herunder administrationen til at foretage de n0d-
vendige anmeldelser til Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet som f0lge af vedtagelsen af vedtaegtsasndrin-
gen.

9. Eventuelt

Der var ikke noget at referere under dette punkt.

Som dirigent:
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