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Subject: Vig g informa on om Medlemsmødei IBM Pensionsfond d.11. november 2020 - ændring
l virtuelt møde
From: IBM Pensionsfond <PENSION@dk.ibm.com>
Date: 26/10/2020, 14:02
To: Medlemsmøde november 2020 webex p
<Medlemsm0xL19Bzde_november_2020_webex_p@mx0a-001b2d01.pphosted.com>
Kære alle,
Med den seneste udvikling i situa onen omkring corona har IBM Pensionsfonds bestyrelse og direk on vurderet at det ikke vil
være forsvarligt at a olde medlemsmødet, som et fysisk møde i 2020, dvs. der a oldes IKKE møde på Scandic onsdag d.11.
november kl.15:00.
I stedet a oldes mødet som et virtuelt møde samme d, dvs. onsdag 11. november 2020 kl. 15:00.
Man kan deltage på mødet på to måder, via hjemmeside eller telefon. I begge lfælde kræves at man angiver et
mødenummer og password.
URL : ibm.webex.com
Mee ng number: 145 400 2829
Password: Medlem2020
eller
Telefon 3273 5975
Mee ng number: 145 400 2829
Password: 63353620
Mødet starter kl. 15:00. Man kan logge ind 15 minu er før.
Agenda:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab og anvendelse af overskud eller dækning af tab
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af 2 suppleanter
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt
Man opfordres stadig l at afgive fuldmagt. Fuldmagt skal være modtaget senest ugedagen før mødet, dvs. onsdag d.4.
november.
Fuldmagt kan sendes l IBM Danmark, a . Personaleafdelingen, Prøvensvej 1, 2605 Brøndby eller scannes og sendes l
pension@dk.ibm.com.
Nb. Da ikke alle har prøvet at beny e et virtuelt møde via ibm.webex.com, vil vi lbyde muligheden for at afprøve systemet
mandag d.2. november i dsrummet kl. 14:30-15:30, hvor man kan logge på et lsvarende møde med nedenstående
mødenummer og password
Testmøde:
URL : ibm.webex.com
Mødenummer : 145 571 4032
PW: Medlem2020test

Med venlig hilsen
Mar n Steenholdt Thrane
Pension Fund Manager
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IBM Pensionsfond (pensionskasse)
Tel. +45 4120 0993
Medmindre andet er angivet ovenfor: / Unless Otherwise Stated Above:
IBM Danmark ApS
Prøvensvej 1
2605 Brøndby, Danmark
CVR nr.: 65305216
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