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Pensionister
må ikke
blive for rige
Indgrebet over for pensionsopsparingen skal
hindre, at de danske
pensionsopsparere får
for mange penge udbetalt, når de går på pension. Skatteminister
Ole Stavad siger, at
han før indgrebet frygtede en skævvridning
af samfundet, hvor en
fremtidig alt for købedygtig pensionistgruppe ville tvinge staten til
at skatteflå den erhvervsaktive befolkning. Derfor var det
nødvendigt at slå til
mod de svulmende pensionsformuer, ligesom
med realrenteafgiften i
1984.
● Danicas direktør
Ulla Plesner advarer
mod, at folk opsiger
firmapensioner. Hun
indrømmer, at ratepensionen kan gå ud over
efterlønnen. Men hvem
siger, der er efterløn
om tyve år, spørger Ulla Plesner.
Side 10

Brian Laudrup
den 19.
bedst betalte
Brian Laudrup scorer ikke bare mål i
fodbold, han scorer
også en årsløn på
knap 25,8 mio. kr.,
når han starter i
den engelske klub
Chelsea FC til august. Det placerer
ham som nr. 19 på
Top 25-listen over de bedst betalte
fodboldspillere i verden.
Side 6

PFA går kun
ind i erhvervsbyggeri
Som en konsekvens af Pinsepakken stopper PFA alle boliginvesteringer for udelukkende at koncentrere sig om erhvervsbyggeri.
PFA-direktør Andre Lublin siger,
at pensionsskatten på 26 pct. gør,
at investeringer i boliger ikke længere betaler sig.
Side 2

Størst vækst
i europæiske
aktiekurser
Det franske CAC
40 var blandt de europæiske
aktieindeks, der satte
rekord i går. De europæiske
aktier
fortsætter dermed
den udvikling, der
har præget det seneste år, hvor de er steget 50 pct.
De amerikanske aktier er samtidigt kun steget 15 pct. Side 20
Skatteminister Ole Stavad ser helst ikke, at de kommende pensionister får så stor en købekraft, at det går ud
over den erhvervsaktive del af befolkningen. Derfor var indgrebet mod pensioner nødvendigt.

På spring til billige opkøb i Asien
Danske virksomheder er parate til at købe
eksisterende virksomheder i de kriseramte lande i Sydøstasien. For nøjagtig et år
siden begyndte lavinen at rulle, og efter de

voldsomme kursdyk på aktie- og valutamarkederne samler interessen sig nu om
specielt Sydkorea, Thailand og Indonesien, hvor en del virksomheder er billigt til

salg. En række virksomheder er allerede i
realitetsforhandlinger, mens bl.a. FLS og
Danfoss venter på en optimal timing, når
bunden er nået. Side 8-9, leder side 16

EU kræver det danske
dåseforbud ophævet
Miljøminister Svend
Auken og EU-miljøkommissær Ritt Bjerregaard er fortsat
uenige om det danske
forbud mod øl og sodavand på dåse. Kommissionen står fast
på, at Danmark skal
ophæve
forbudet.
Svend Aukens seneste analyse af engangsemballage og
returflasker vil ikke
hindre Kommissionen i at gå til EFDomstolen. Side 12

Stigende
statsstøtte til
industrijob
Danmark er rykket op som det
EU-land, der giver fjerdemest
støtte til industrien. Den danske
statskasse giver således 10.432 kr.
årligt i statsstøtte pr. dansk job i
industrien.
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