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Valg til repræsentantskabet 2017
Lørdag den 28. oktober 2017 er der
garantmøde og valg til repræsentantskabet i Folkesparekassen. Her skal
garanterne vælge 46 kandidater, som
de følgende 4 år skal udgøre repræsentantskabet. For første gang sker det
ved hjælp af elektronisk afstemning.

Folkesparekassens øverste myndighed.
Herfra vælges bestyrelsen på 7-9 medlemmer, der sammen med direktionen
forestår Folkesparekassens ledelse.
Repræsentantskabet mødes normalt
to gange om året, hvor sparekassens
situation og udvikling drøftes.

Alle kunder i Folkesparekassen, der
samtidig er garanter med et indskud
på mindst 1.000 kr., kan stemme og
er desuden inviteret til sparekassens
garantmøde til oktober.

Også nye garanter har stemmeret
Garantbeviser tegnet senest den 29.
september 2017 giver stemmeret til
valget. Beviser, der tegnes herefter, udløser en invitation til garantmødet, men
giver først stemmeret ved valget i 2021.

Det har stor betydning for Folkesparekassen, at flest mulige garanter deltager
i valgprocessen. I første omgang ved
at opstille kandidater og til oktober ved
at stemme - og vælge - de 46 repræsentanter. Repræsentantskabet udgør

De første 20 garantbeviser á 1.000 kr.
giver hver én stemme til valget. Flere
garantbeviser udløser ikke yderligere
stemmer. Det giver et godt grundlag for
en demokratisk proces, da ingen derved
kan købe sig til en større indflydelse.

Elektronisk valg
For at gøre det så nemt som muligt for
alle at deltage ved valget, bliver afstemningen denne gang elektronisk. Alle
garanter får i oktober tilsendt et login
til en hjemmeside, hvor man i ro og mag
kan bestemme sig for, hvilke 46 af man
opstillede kandidater, de vil stemme på.
Udover en højere valgdeltagelse og dermed en mere demokratisk afstemning,
vil vi på denne måde forhåbentlig få en
langt hurtigere og mere smidig afvikling
af valget. Dertil kommer at vi både
sparer en masse porto og papir til glæde
for såvel alle sparekassens kunder som
for klimaet og miljøet. For de, der ikke
har mulighed for at stemme elektronisk,
vil der dog fortsat være mulighed for at
stemme på traditionel vis på en fysisk
stemmeseddel. •

Få medindflydelse
Er det noget for dig at blive en del af
sparekassens øverste ledende myndighed? Eller kender du måske en person,
som du vil anbefale som kandidat?
Alle myndige garanter kan opstille, og
alle garanter kan opstille kandidater.
Både sig selv og andre. Der er ingen krav
om specielle kompetencer eller erfaringer. Det er en fordel at have et aktivt
repræsentantskab med forskellige
holdninger og baggrunde, der kan sikre
mangfoldighed og dynamik.

Udviklingen skal fortsætte
Heldigvis får flere og flere øjnene op for
de tanker og værdier, der ligger til grund
for sparekassens virke. Det har givet en
støt stigende tilgang af nye kunder i alle
afdelingerne de senere år.
Opgaven for det repræsentantskab,
der nu skal vælges, er at give input til
bestyrelse og den daglige ledelse, så
sparekassen kan fastholdes i den positive udvikling. Hvis du er interesseret
i at stille op til repræsentantskabet
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eller hvis du bare vil følge med i valget, så
tilmeld dig vores nyhedsmail og kig med på
folkesparekassen.dk. •
Et garantbevis giver dig:
• 50 % flere Årskroner på garantindskud
• invitation til garantmøde hvert 4. år
• stemmeret til repræsentantskabsvalg
• mulighed for selv at blive valgt
• Garantinformation tilsendt med
JAK-Bladet 4 gange årligt

Ansvarlig investering med MIX
Ingen kan reelt forudsige, om markederne falder eller stiger. Men der findes
en enkel vej til et fornuftigt og stabilt
langsigtet afkast; at vælge en fast
fordeling og strategi for investeringerne – og holde fast i den, uanset om
markederne går op eller ned. Det er
med denne viden i baghovedet, at MIXafdelingerne i Sparinvest er skabt.
MIX er ikke et nyt koncept i Sparinvest,
men bygger på erfaring fra blandede afdelinger til investering af pensionsmidler, som foreningen med stor succes har
tilbudt siden 2001.

Dem kan din rådgiver i Folkesparekassen hjælpe dig med at fastlægge.
MIX-afdelingerne bygger på et fast
koncept og investerer bredt i aktier,
statsobligationer, realkreditobligationer
og virksomhedsobligationer fra hele
verden via andre investeringsforeningsafdelinger. Dermed får du adgang til
værdipapirer, der er spredt på forskellige
brancher og markeder i forskellig valuta
fra både de modne og de nye markeder.
Det eneste, der adskiller de tre afdelinger fra hinanden, er andelen af aktier og
obligationer.
Mix Lav Risiko
25% aktier / 75% obligationer

Investering og risiko
Når man investerer, skal man være
opmærksom på, at der er andre risici
forbundet hermed end ved at have pengene stående på en traditionel konto.
Blandt andet fordi kursen på værdipapirer kan svinge betydeligt i løbet af investeringsperioden. Det er derfor vigtigt,
at man gør sig klart, hvor store udsving,
man kan acceptere, og hvornår man skal
bruge sine penge igen, så man ikke tager
for stor risiko.
MIX-muligheder
Med et enkelt investeringsbevis
blander MIX mere end tusinde aktier
og obligationer fra hele verden. Man
slipper for selv at overvåge og tilpasse
investeringerne, for i MIX sker det hele
automatisk. MIX er derfor et nemt og
attraktivt alternativ til den traditionelle
opsparingskonto. I MIX kan man vælge
mellem tre risikoniveauer – lav, mellem
og høj. De tre MIX-afdelinger er kendetegnet ved, at de hovedsageligt investerer i obligationer og aktier via andre
investeringsforeningsafdelinger og hver
især er tilpasset forskellige opsparingsbehov. Med MIX får man som investor
derfor en nem mulighed for at aktivere
sin opsparing, uanset om tidshorisonten
er relativt kort, eller pengene først skal
bruges om mange år.

Er du lav, mellem eller høj?
Fordi MIX-afdelingerne findes i tre
risikoudgaver, er de i udgangspunktet velegnet til alle. For at finde ud af,
hvilken afdeling, der passer bedst til dig,
er det imidlertid vigtigt, du kender din
risikoprofil og din investeringshorisont.

Mix Mellem Risiko
45% aktier / 55% obligationer

Ansvarlig investering
Sparinvest har tilsluttet sig FN's seks
principper for ansvarlig investering, UN
PRI. Det betyder i praksis, at de altid
undersøger sociale, miljømæssige og
ledelsesmæssige forhold i de selskaber,
foreningen investerer i.
De seks FN-principper er kernen i
arbejdet med ansvarlighed. Ved også
at undersøge forhold, som man ikke
umiddelbart kan se i den traditionelle
regnskabsanalyse, fås et bedre billede
af de risici, der kan være forbundet med
det enkelte selskab. Jo mere viden om
selskabet, jo bedre investeringsbeslutninger kan der træffes – både hvad
angår køb og salg. Derfor tror Sparinvest
på, at en ansvarlig tilgang til investering
kan skabe langsigtet merværdi for deres
investorer.

Mix Høj Risiko
65% aktier / 35% obligationer
AKTIER

OBLIGATIONER

Uanset dit behov er der en MIX-afdeling
til dig, der gerne vil investere, men som
ikke vil bruge tid og energi på at finde de
rette aktier og obligationer.
Løbende pleje
Når de enkelte investeringer stiger eller falder i værdi, vil fordelingen af de
forskellige værdipapirer – og dermed
risikoen – langsomt forskubbe sig. I
MIX bringes fordelingen derfor løbende
tilbage til udgangspunktet for at sikre, at
den fordeling, du har valgt, kun varierer
minimalt. Det gøres helt konkret ved
at sælge og tage gevinsten hjem fra de
investeringer, der er steget i værdi og
købe op i de investeringer, der er blevet
billigere. På den måde bringes risikoen
tilbage til udgangspunktet.
Det er en del af den løbende pleje, du
får, når du investerer i MIXafdelingerne,
og det sparer dig for både den tid og de
omkostninger, der ellers er forbundet
med køb og salg af værdipapirer på egen
hånd. Når du har investeret, behøver
du derfor ikke at foretage dig noget.
Kun hvis din situation ændrer sig, så du
enten ønsker en anden risiko eller har
en anden investeringshorisont, kan det
være nødvendigt at justere investeringssammensætningen. Med MIX ved
du derfor altid, hvad du får.
Du bør altid tale med din rådgiver i
Folkesparekassen, inden du investerer.
Det gælder også, når du vælger, hvilken
MIX-afdeling du vil investere i.

De seks principper
Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold kan påvirke investeringsporteføljernes afkast. Sparinvest
anvender derfor UN PRI som en god rettesnor for integrationen af samfundsansvar i investeringerne og har indarbejdet
principperne fuldt ud i alle investeringsbeslutninger. De seks principper for
ansvarlig investering er:
1. Integrere ESG*-forhold i investeringsanalysen og beslutningstagningsprocessen
2. Udøve aktivt ejerskab og integrere
ESG*-forhold i ejerskabspolitikker
og i den operationelle håndtering af
investeringerne
3. Søge at opnå åbenhed om ESG*-forhold hos de enheder, der investeres i
4. Fremme accept og implementering af
principperne i investeringsbranchen
5. Samarbejde om at øge effektiviteten
i forbindelse med implementeringen
af principperne
6. Rapportere om aktiviteter og fremdrift i forhold til at implementere
principperne
*ESG - Environmental, Social, Governance

Investering. Nu også i Mobilbank
Din mobilbank er blevet lidt smartere.
Den er blevet mere enkel og intuitiv
at finde rundt i. De funktioner, du har
brug for, er altid lige ved hånden.

Det kan du finde i de nye universer
Overblik giver dig et samlet
billede på tværs af dine konti.
Du vælger selv, hvordan du
vil se dine konti i oversigten –
med dine seneste posteringer
eller ej. Samtidig er Overblik
en hurtig genvej til at betale
regninger eller overføre penge.

Du har nemt adgang til dine konti og
til at overføre penge. I den nye menu
finder du nu også overblik, kontakt og
betalinger, og under hvert menupunkt
er der alle de funktioner, du kender fra
tidligere. Dem kan du folde ud og ind,
som det passer dig.

Betalinger indeholder din udbakke og adgang til at betale
regninger eller overføre penge.
Her kan du også holde styr på
dine betalingsaftaler. Du kan
desuden beregne valutakurser
her.

I den nyeste version af Mobilbank har vi
lanceret et helt nyt investeringsunivers,
der indeholder dine depoter og giver
dig mulighed for at handle værdipapirer
direkte i mobilbanken. Har du i øvrigt
bemærket, at du nu også kan se dine
betalingsaftaler i mobilbanken? Du
finder dem under ”Betalinger”.

Kontakt er din direkte vej til at
spærre et bortkommet kort,
eller til at finde en filial eller
hæveautomat. Her kan du
også skrive beskeder til din
rådgiver. Krypteret og sikkert.

Du bestemmer selv, hvor mange detaljer, du vil se. Og appen gemmer dine
indstillinger til næste gang, du logger
ind. Vi håber du bliver glad for den nye
Mobilbank og vil udvikle videre på den
fremover, så den bliver endnu bedre.

Vi smider
stadig mere
elektronikaffald ud
På verdensplan bliver der skrottet
50 millioner ton elektronikprodukter
hvert år. Det svarer ifølge forskerne
på Syddansk Universitet cirka til 5.000
Eiffeltårne.
I et almindeligt dansk hjem er der mindst
27 elektroniske apparater og i takt med,
at vi køber nye, ryger de gamle ud. Det
betyder, at hver dansker i gennemsnit
afleverer mere end 13 kg elektronikaffald på genbrugspladsen om året.

Investeringer er et nyt univers, der giver dig mulighed for
at handle værdipapirer direkte
fra mobilen – eller holde øje
med udviklingen i dine investeringer.

TAG DIN BANK
MED DIG
Nu er det nemmere for dig
at gå i banken, når du vil.

Verden over ryger der hvert år 50 mio. ton
elektronik ud sammen med andet affald.
Det svarer til omtrent 5.000 Eiffeltårne.
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Tilsammen skrotter vi 81.000 ton
elektronikprodukter hvert år. I 1990 var
tallet kun 45.000 ton, så det er altså
tæt ved at være fordoblet de seneste
femten år.
Det er forskere fra Syddansk Universitet, der har fundet frem til tallene.
Værdien af affaldet er steget fra 517,5
millioner kr. i 1990 til 915 millioner kr. i
2015. Blandt andet er der mange sjældne metaller imellem, heriblandtet ton
guld, tre ton sølv og fire ton kobber. •

Herningvej 37
8600 Silkeborg
 86 81 16 11

Frederiks Allé 43
8000 Aarhus C
 86 13 51 00

Dalumvej 11
5250 Odense SV
 66 11 22 31

Swipp går med MobilePay
Folkesparekassen bliver en del af det
nye MobilePay-samarbejde, når vi siger
endeligt farvel til Swipp den 28. februar.
Og vi glæder os over, at der er fundet
en løsning for Swipp, så vi fortsat kan
tilbyde effektiv og brugervenlig mobilbetaling gratis til alle kunder.
MobilePay er - ligesom Swipp - nem
betaling med mobilen i butikker, netbutikker, apps og mellem brugere. Appen
har i dag mere end 3,2 mio. brugere på
landsplan. Til gengæld har Swipp en
effektiv konto til konto-løsning, der
bliver en del af MobilePay i nær fremtid.
Dermed forener det nye samarbejde det
bedste fra begge verdener.
Med MobilePay på din telefon får du,
som bruger, en nem og billig løsning til
betalinger og private overførsler. Du kan
tilføje alle dine betalingskort i appen, og
fra gang til gang vælge, hvor pengene

Elektronisk pung
til alle dine kort
Hold telefonen hen til terminalen, vent
på bippet, og så er der betalt.
Betaling med My Wallet fungerer ligesom kontaktløs betaling med kort, men
nu ligger kortet blot i din mobiltelefon. I
første omgang kun til MasterCard, derefter Dankort og senere kommer også
VISA-delen med i My Wallet.
App'en, som snart bliver frigivet, er
gratis og superlet at bruge, når du for
eksempel handler ind, går på restaurant
eller køber en kaffe på stationen.
Hent app’en My Wallet og tilføj dine
betalingskort. Så kan du betale med din
mobil alle steder, hvor kortterminalen
har kontaktløs funktion. Nemt, hurtigt
og sikkert.

En version til iPhones med Bluetoothteknologi kommer senere. Følg med på
folkesparekassen.dk. •

skal trækkes. Du vælger også selv, hvor
beløb, du modtager, skal sættes ind.
Derudover har du mulighed for at gemme kvitteringer via Storebox, registrere
klubmedlemskaber og optjene fordele,
samt betale regninger i MobilePay. Og
der vil løbende komme nye funktioner
til appen.

Danskerne har på kort tid taget den nye
måde at betale med Dankort på til sig. I
august 2016 blev der således foretaget
8,2 millioner kontaktløse betalinger
med de 2,6 millioner nye Dankort,
der har den kontaktløse funktion. Det
svarer til 8,8 procent af alle betalinger
med Dankort i august.
Kontaktløst er så meget sagt, for
man skal holde sit Dankort ret tæt til
terminalen for at betale med det på den
nye måde, der kaldes kontaktløst. Men
smart er det. Man behøver ikke længere
stikke kortet ind i terminalen, og er
beløbet, man skal betale, under 200 kr.,
behøver man i de fleste tilfælde heller
ikke længere bruge PIN-kode.

Hvis du ikke allerede har installeret MobilePay på din mobiltelefon, så gør det
nu. Appen er naturligvis helt gratis og
findes både til iOS, Android og Windows
Phone. •
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My Wallet-app’en er fra begyndelsen
kun for dig med en Android smartphone
og styresystemet Lollipop eller nyere.
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