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Fyraftensarrangement

Styr på pensionen?

Program:
17:00 ”Formue & Fremtid”  
 Hvorfor er det lige, at det i dag er 
 vigtigere end nogensinde at spare op?
 Oplæg v./Afdelingsdirektør 
 Kasper Overgaard Bæk, SparNord

17:15 ”Planlægning af din pension”  
 Hvilke muligheder er der? Hvordan 
 forbereder du bedst din 3. alder og hvilken 
 betydning har Tilbagetrækningsreformen?
 Oplæg v./Regionsdirektør Stig Christensen, 
 Danica Pension

17:30 ” Får du det optimale ud af din pensionsopsparing” 
 Hvilke forhold bør overvejes ved valg af opsparingsform, og 
 hvilken betydning har skat/om kostninger på lang sigt for det  
 reelle afkast. Oplæg v./statsaut. revisor, partner Asger Lehmann 
 Høj, Beierholm

17:45 Pause - øl, vand og vin

18:00 ”Husk hinanden – også når det gælder pensionen”  
 Har I sikret jer en retfærdig fordeling af pensions-
 midlerne i tilfælde af død eller hvis kærligheden ryger? 
 Oplæg v./Advokat og partner Lis Sørensen, HjulmandKaptain

18:20 ”Livskvalitet i den 3. alder”
 Oplæg v./Samfundsforsker, 
 Johannes Andersen

19:00 Arrangementet slutter

 Begrænset antal pladser

Tilmelding skal ske senest fredag d. 28. oktober via e-mail: 
pension@70151000.dk

 forbereder du bedst din 3. alder og hvilken 
 betydning har Tilbagetrækningsreformen?
 Oplæg v./Regionsdirektør Stig Christensen, 

” Får du det optimale ud af din pensionsopsparing” 
 Hvilke forhold bør overvejes ved valg af opsparingsform, og 

Mødet afholdes
Mandag d. 31. oktober kl. 17:00-19:00
Kuppelsalen, Nordjyske Medier A/S
Langagervej 1, 9220 Aalborg

Mødedeltagelse er gratis

Mødet er arrangeret af:

Pension er et område, der berører os alle - men som kun de færreste af os ved nok om. De gamle tommelfi n-
gerregler for, hvor meget man skal spare op til pensionen, er sat ud af spil, men hvad skal du så gøre?
Kom og hør fem inspirerende indlæg som hver for sig garanterer at sætte tanker i gang – og som sammen tager 
dig med hele vejen rundt om emnet Pension.

Eftermiddagens indspark vil klæde dig på til at få det absolut bedste ud af din økonomiske fremtid – og måske 
endda give dig et godt grin med på vejen.


