Marts 2002
Kære medlem
Kommentarer til Peter Gerlows meddelelse af 4. marts 2002
Som du ved har SMIP's bestyrelse enstemmigt besluttet at anke
sagen mod IBM Pensionsfond - en beslutning, der blev kraftigt
støttet på vor generalforsamling den 20/2.
I en meddelelse fra Peter Gerlow den 4. marts til medlemmer af
IBM Pensionsfond refererer han til et møde, der blev afholdt den
19. februar, hvori Peter Gerlow og Jørgen Welling appellerede til
SMIP's bestyrelse om at undlade at anke sagen.
I meddelelsen beklager Peter Gerlow, at anken nu er en realitet.
Hvad Peter Gerlow imidlertid desværre ikke omtaler i sin
meddelelse er, at det på mødet den 19/2 blev gjort helt klart fra
SMIP's formand, Leif Molin, at beslutningen om anke blandt andet
var sket ud fra procedure-tekniske årsager, idet fristen for anke til
Østre Landsret var den 28. februar.
Ligeledes omtaler Peter Gerlow heller ikke i sin meddelelse, at Leif
Molin under mødet forsikrede, at bestyrelsen var indstillet på at
stoppe sagen, såfremt den dialog, som var indledt på dette første
møde mellem parterne, og som disse var indstillet på at fortsætte,
ville føre til en for begge parter tilfredsstillende løsning.
På mødet blev det samtidig aftalt, at såvel IBM som SMIP skulle
forsøge at udarbejde en hensigtserklæring, der kunne danne
grundlag for den fortsatte dialog mellem parterne.
I overensstemmelse med denne aftale har SMIP derfor den 26.
februar fremsendt en hensigtserklæring (Letter of Intent)til Peter
Gerlow, som i klart sprog beskriver, hvorledes det er
Sammenslutningens hensigt at arbejde- og søge forståelse hos vore
medlemmer og hos IBM Danmarks ledelse - for en løsning, som
begge parter kan tilslutte sig. Dette må selvklart være i begge
parters bedste interesse.

Det kan samtidig oplyses, at SMIP i skrivende stund ikke har
modtaget en tilsvarende hensigtserklæring eller anden reaktion fra
IBM.
SMIP finder derfor, at Peter Gerlows meddelelse af 4. marts til
Pensionsfondens medlemmer er yderst mangelfuld i sin omtale af
mødet den 19/2 mellem IBM og SMIP.
SMIP's bestyrelse vil naturligvis fortsat holde medlemmerne
orienteret om resultaterne af den ovennævnte dialog mellem IBM
og Sammenslutningen.
Med venlig hilsen
P.b.v.
Leif Molin
NB: For yderligere information refererer vi til vor hjemmeside
(http://www.ibmpension.dk/), hvor der både i referatet af SMIP's
generalforsamling den 20/2 og under Q and A argumenteres for vor
appel.

