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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR
SMÅ BÅTARNA

Det innebär att båtarna/motorerna nu är på service
och inte kan lånas ut igen förrän nästa år.
Vi återkommer i ett Metall Aktuellt till våren när det går
att använda dom igen.
Vi kan konstatera att inriktningen med båtarna har
varit lyckat och att de använts mycket.
Tyvärr saknas fortfarande den flytväst som någon har
slarvat bort.

Pensionsvalet
Vi vill göra en liten påminnelse om de 3 olika möten
som vi anordnar på fredag.
Vi har fått en hel del frågor och där en del säger att
man inte bryr sig om att välja.
Vad händer om jag inte väljer?
Om du inte väljer så placeras dina pengar i
7:e AP-fonden, med sikte på säker avkastning.
Det behöver inte vara ett dåligt val

Företaget och Metall har haft semesterförhandlingar
som handlar om ut hur semestern skall vara för nästa
år ( 2001).
Det innebär att semesterstoppet blir samma som det
varit i år w28-31och innebörden blir följande;
a) 4 och 5-skift kör till och med söndag kl 22 w 27
Start sker fredag kl 22 w 31.
b) För dag samt 2 -och 3-skift kör till fredag w027.
Start söndag kl 22 w 31
c) Under semesterstoppet gäller semesteruttag
EJ kompledighet.
Stainless semester har inte diskuterats ännu
Inställd Allhelgonacup i innebandy 3-5 nov i Säfsen
På grund av för få anmälda lag genomförs inte innebandy
turneringen i Säfsen 2000

Se inte bara på avkastningen !
Se upp för avgifterna !
Om man ser på de olika fondbolagens avkastningar på lång
sikt så är de tämligen likartade i avkastning. Och då får
avgifterna en stor betydelse på ditt pensionskonto

Ett exempel

Om du har 40 år kvar till pensionen och en lön på
17 000 kronor i månaden gäller följande.
• Med 3,5 % värdeökning per år har kapitalet
vuxit till 440 000 kr .
• Om värdeökningen i stället blir 7 % per år
växer kapitalet till drygt 1 miljon kronor
Varför ska jag välja?
Det är en relativt liten del av de pengar som
avsätts till din pension som går till premiepensionen,
men om denna andel placeras klokt kan den så
småningom bli en tredjedel eller mer av den totala
pensionen.
Anmäl dig
Anmäl dig till något av de möten som vi anordnat och
där vi har en expert som visar vad allt detta handlar
om samt visar olika exempel .
Mötena är

Kl 11.00

10 Oktober 2000

Semester Förhandling VP

Enligt den riskanalys som gjorts så skall båtarna ej
användas längre än 1:a oktober.

Kl 09.00

WWW .JBK.SE

Kl 14.00

Anmäl dig till Metall på tel 47365

Vi har tagit fram och jämfört detta med fondbolagens olika
avgifter i nedanstående exempel :
Grund fakta • Född 1973
• Löneutv 3 %

Lön 20000 kr
Avkastning 7 %
LO– Folksam
Världen

Nomura
Global Fund

0,40 %

3,97 %

Pensionskontot har detta vid
pensionen 65 års ålder

1 460 155 kr

669 104 kr

Det man betalat i avgifter till
fondbolaget

68 068 kr

392 280 kr

Fondavgiften i %

Så avgiften har en mycket stor betydelse på lång sikt.
Sociala fonden
Den Metallare som varit till tandläkare eller Optiker
och haft kostnader så är fondens nästa
utbetalningsdag
Fredagen den 13 Oktober mellan 08.00-13.00

