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PENSIONSPENGE 

Nye vilkår for lønmodtagernes penge 
Kritik af Lønmodtager
nes Dyrtidsfond, hvor 
cheferne er blevet med
ejere af et datterselskab. 

BAGGRUND 
STIG ANDERSEN 

D anske lønmodtageres milliarder 
i Lenmodtagernes Dyrtidsfond 
(LD) er nu også blevet en brik i de 

vilkar, der gælder i den finansielle verden, 
og en del af det finansielle marked, der 
gælder for de kapitalfonde, der i stigende 
grad har gjort deres indtog i Danmark. 

For cheferne og andre medarbejdere i 
LD er det samtidig blevet muligt at inve
stere i et nyt LD-selskab - med de mulighe
der, det indebærer for tab og gevinst 

Foreløbig har LD oprettet to kapitalfon
de, hvor en del, omkring et par milliarder, 
af lønmodtagernes cirka 60 milliarder 
kroner er placeret. Det har LD-ledelsen 
følt sig tvunget til, efter at lønmodtager
ne i 2004 blev hit stillet med hensyn til, 
hvor de ville placere deres penge. LD hav
de ventet en 'flugt' fra lønmodtagerfon
den på op imod 200.000 af fondéns knap 
12 million medlemmer. 

Men selv om virkeligheden blev en an
den, og kun et fåtal har flyttet deres inde
stående i LD andre steder hen, førte libe
raliseringen til oprettelsen af to kapital
fonde, hvor en række af LD's investeringer 
blev placeret De to kapitalfonde ejer LD 
sammen med andre institutionelle inve
storer, blandt andre Bikubenfonden, Fon
den Realdania og FIH Erhvervsbank. 

Baggrunden var, at LD på denne måde i 
højere grad kunne styre risikoen for løn
modtagerne for de penge, der fortsat lig

ger i LD, samtidig med, at man ved at op
rette kapitalfondene sikrede likviditet til 
at udvikle de selskaber, som er flyttet over 
i kapitalfondene. 

Bonus tM cMrøklw s i I M 
Med den lovmæssige privatisering af LD 
besluttede LD-bestyrelsen med LO-for-
mand Hans jensen i spidsen allerede for 
to år siden at indføre bonussystemer over 
for cheferne og medarbejderne i LD-syste-
met, hvilket i fjor betød en bonus til LD's 
administrerende direktør, Jeppe Christi
ansen, på 1,1 million kroner, således at LD 
direktørens samlede løn blev på godt 4,1 
million. 

Forud for oprettelsen af kapitalfonde
ne har LD ligeledes oprettet et nyt, selv
stændigt Fondsmæglerselskab. I dette sel
skab er de investeringsrådgivere, som 
hidtil har været ansat i LD med henblik på 
at rådgive om investeringer i LD, blevet 

ansat. Sideløbende hermed er en række 
nye medarbejdere blevet ansat I mægler
selskabet. 

Direktionen i det nye rådglvningssel-
skab er identisk med direktionen i Løn
modtagernes Dyrtidsfond. Det vil sige, at 
direktør i såvel LD som i det nye mægler
firma i dag er LD's topchef, Jeppe Christi
ansen. Ligeledes er LD's vicedirektør, Dor
rit Vanglo, i dag også vicedirektør i mæg
lervirksomheden. 

Samtidig er de to topchefer sammen 
med de øvrige medarbejdere i mæglersel
skabet blevet medejere af selskabet og 
har dermed fået mulighed for at få del 1 
det eventuelle overskud, der bliver I det 
mæglerselskab, der er oprettet Det har 
som udgangspunkt LD som stor kunde, 
men kun som en kunde, hvor omkostnin
gerne dækkes ind. Pengene skal tjenes på 
at få nye udefrakommende kunder. Lyk
kes det, har både Jeppe Christiansen, Dor

rit Vanglo og de øvrige medarbejdere i sel
skabet mulighed for at tjene ekstra penge 
på den rådgivning, som LD's nye fonds
mæglerselskab udfører. 

Medarbejderne i Fondsmæglerselska
bet FMS 04, ejer i alt 18 pet af selskabet. 
Heraf har LD's direktør Jeppe Christian
sen ca. 5,5 pet. som han har opnået ved en 
Investering på godt 5 millioner kroner. LD 
er den absolut største aktionær i mægler
selskabet. FIH Erhvervsbank, der ejes af 
den islandske, bank Kaupthlng, er også 
aktionær i fondsmæglerselskabet. 

Kritik af transaktion 
Transaktionerne i forbindelse med privat
iseringen har på det seneste resulteret i 
en kraftig kritik af LD og dens ledelse, bl A. 
fordi det er kommet frem, at et af de sel
skaber, som LD placerede i en af kapital
fondene, Blucher Metal, blev overført til 
kapitalfonden for en væsentligt lavere 

pris, end LD blev tilbudt kort tid efter. 
LD's administrerende direktør, jeppe 

Christiansen, afviser dog enhver form for 
uregelmæssigheder 1 forbindelse med 
Blucher-selskabet og henviser til, at vær
dien af de i alt 34 selskaber, som LD havde 
Investeret i, og som blev overført til kapi
talfonden, blev vurderet af uvildige eks
perter. LD har siden på baggrund af hen
vendelsen bogført værdlen af netop Blu
cher-selskabet til en højere værdi. Men 
værdien af alle selskaberne i kapitalfon
den svinger op og ned. 

En række politikere har dog fået fokus 
på de interessekonflikter, som kan ligge i 
den måde, som lønmodtagernes pensi
onskasse, LD, nu er opbygget på, og øko
nomi- og erhvervsminister Bendt Bendt
sen har direkte opfordret Finanstilsynet 
til at kigge nærmere på transaktionen 
omkring selskabet Blucher Metal. 
•rtiwv@tpol.dtc 
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LD-bossen og hans kasketter 
Jeppe Christiansen mener 
ikke, at der er noget at 
komme efter, selv om han 
både har to direktørtitler, er 
medejer af et LD-selskab, 
har eget investeringsselskab 
og er bestyrelsesmedlem i 
LL>kapitalfond. 

I N T E R V I E W 
STIO ANDERSEN 

D er er ikke noget at komme efter«, 
som det indimellem bliver slået 
fast. Det gælder nu også LD's di

rektør, Jeppe Christiansen, der efter at ha
ve fået to direktørtitler og et medejerskab 
af LD's nye fondsmæglerselskab er kom
met i modvind med beskyldninger om 
kaskettorviriiiig og deltagelse i direktø
rernes grådighedsræs for lønmodtager
nes pensionsopsparing. 

Hvor mange forskellige steder får du løn i 
LD-systemet? 

»Jeg har en samlet ordning som LD-di-
rektør. Men jeg er direktør to steder: i Løn
modtagernes Dyrtidsfond (LD) og i dat
terselskabet Fondsmæglerselskabet FMS 
04«, siger Jeppe Christiansen. 

Men du er så også blevet medejer af LD's 
nye fondsmæglerselskab. Hvilke mulighe
der giver det? 

»Det selskab blev oprettet, fordi LD blev 
privatiseret. Det betød, at medlemmerne 
i princippet kunne fjerne LD's formue på 
kort ud. I den situation valgte LD's besty
relse at etableie et fondsmæglerselskab, 
dei kan lage andi e kunder end LD ind. Og 
man valgte også, at vi med etableringen 
af mæglerselskabei skulle tage 'vol es 
egen medicin', nemlig al medarbejdet e 
og ledelse i selskabet selv investerer i sel
skabet og dermed deltaget i risikoen og 
mulighederne l'å den baggiund hai jeg 
selv Investeret 5,4 millionei 1 mægleisel 
skabet og ejer dermed S procent af del« 

Del vil så ugså sige, ut du har skabt dig 

1 

endnu en Indtjeningsmulighed - hvis der 
bliver noget overskud? 

»Det er vigtigt at sondre mellem løn og 
investering. Aktieposten i mæglerselska
bet er jo ikke noget, jeg har fået foræret, 
det er en investering, jeg har foretaget for 
mine egne penge«. 

Du kan jo blive velhavende som medejer 
af mæglervirksomheden. Kan man ikke bli
ve l tvivl om, hvis interesser du varetager. Di
ne egne eller lønmodtagernes? 

»Det mener jeg egentlig Ikke. Jeg vareta
ger LD's Interesser. Og hvis det går godt i 
mæglervirksomheden, så tr det også no
get, LD vil tjene penge på, da LD med 52 
procent af aktierne er langt den største in
teressent i selskabet«. 

Men derer altså endnu en mulighed for at 
tjene penge for dig personligt? 

»Ja, og det samme gælder for medarbej
derne i selskabet. Men en sådan eventuel 
indtjening har jo baggrund 1 den Investe
ring, jeg har lavet. Jeg kunne jo også have 
investeret mine penge i aktler i alle andre 
selskaber«. 

Det er slet ikke faldet dig Ind, at det kan 
være noget rod med disse forskellige kasket
ter som direktør for lønmodtagernes penst-
onspenge? 

»Men jeg har kun én kasket, og det er 
som LD-direktør (...) |eg er direktør i LD, og 
så har LD et datterselskab, hvor jeg også er 
direktør«. 

Parallelle InUrt tMr 
Dg i datterselskabet kan du også varetage 
dine egne Interesser? 

»|a, men den interesse er helt parallel 
med LD's interesse. Og jeg tår jo Ikke no
get torærende, det er min egen investe
ring, som jeg har mulighed for at 14 atkasi 
at, på samme måde som det, lønmodta 
gerne har investeret, kan give et atkasu. 

Men (Jiii 5 eller tu år er det måske jeppe 
Christiansen, man skriver om, og ikke Hen
ning Dyremose? 

»For mig og medarbejderne er det jo en 
invesieiiiig al egen lomme, og hvis ikke 
mæglerselskabet fungerer, taber vi vores 
penge igen. Det er en helt almindelig 
kommerciel risiko. Der er gevinstmulig 
hed og ubsrisiko ved alk investeringei 

INTERESSER. Direktør I 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond 
Jappe Christiansan afviser, at 
han har for manga kasketter 
p i i LD-systemet, og at det 
kan skabe tvivl om, hvis 
interesser, han varetager. 
»Jag kan da godt forst i , at 
nogan stiller spørgsmil t i l 
dat, man for mig er dat enkelt: 
Jag er direktør I LD, og s i har 
LD at datterselskab, hvor jeg 
også er direktør«, siger han. 
Foto: Finn Frandsen 

Hvis jeg har fordel af det, har LD's med
lemmer det også«. 

LD's etablering af to kapitalfonde, giver 
de også indtjeningsmuligheder for dig? 

»Hvis kapitalfondene efter 7 år bliver en 
økonomisk succes, så kan der være en bo
nus. Halvdelen af den bonus tilfalder 
medarbejderne, for det er markedsvilkå
rene i denne branche, men det omfatter 
ikke ledelsen. Hvad den anden halvdel af 
en eventuel bonus'skal bruges til, bestem
mer bestyrelsen i kapitalfonden«. 

f en uf kapitalfondene har LD placeret 
virksomheden Blucher Metal. Men tilsynela
dende til en altfor lavpris? 

»Det har der ikke været tale om. Men 
det er rigtigt, at vi på et senere tidspunkt 
fik en henvendelse om en forhandling 
om det selskab til en højere pris. Men der 
vil altid være udsving, og i det konkrete 
tilfælde har vi lavet en professionel pro
ces på baggrund af en uvildig vurdering 
fra Ernst 81 Young«. 

Men med det bonus- og indtjentngssy-
stem LD har indrettet, er det så ikke proble
matisk, at det foregår lige netop i Lønmodta
gernes Dyrtidsfond? 

»Vi kan ikke operere i denne her bran
che uden at have bonussystemer. Sådan 
er 111 iaiiil 11 ai 11 hen«. 

Bikubenfonden er blandt investorerne I 
den kapitalfond, hvor bl.a. Blucher Metal 
sammen med it andre mindre selskuber lig
ger. Du sidder serv i bestyrelsen for Bikuben-
fonden, hvilken kasket har du haft på l den 
forbindelse? Lønmodtagernes, Btkubenfon-
dens, LD's eller fondsmæglerselskabets? 

»Lige præcis omkring Bikubentonden 
lur jeg fra surten erklæret mig inhabil. 
De beslutninger har jeg ikke deltaget i«. 

Hvad så med den kusket, der hænger i sel
skabet Christiansen Invest, som du ejer? 

»jamen, det er et tomt selskab, hvori 
der kun liggei minakilepusl 11 .Dtuæglei 
selskabet og så en investering 1 den anden 
af de to LD-kapiialtonde«. 

Burde du ikke som LD-direktør huve holdt 
dig fri af det her kusketræs? 

»jamen, jeg mener ikke, der ei noget ka 
sketræs. Jeg har en LD-kasket, hvor jeg va 
retager LD's interesser, og så ei jeg blevel 
tilbudt at invesleie 1 el mægleiselskal* 
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