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Ekstraordinært medlemsmøde i IBM Pensionsfond – tirsdag, den 9.
december 2014 kl. 15.00-16.00
I fortsættelse af indkaldelsen til det ekstraordinære medlemsmøde i IBM Pensionsfond,
udsendt 14. november 2014, er der indkommet ændringsforslag.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Forslag til ændring af vedtægter samt pensionsregulativ – se bilag 1
3. Forslag til ændring af vedtægter samt pensionsregulativ – se bilag 2
4. Forslag til ændring af vedtægter samt pensionsregulativ – se bilag 3
Af hensyn til den praktiske afvikling af medlemsmødet opfordres de medlemmer, der
forventer at deltage i medlemsmødet til at give besked herom.
Dette kan ske via mail til enggaard@dk.ibm.com; alternativt læg en besked på tlf. 4120
3573.

Flertallet i IBM Pensionsfonds bestyrelse vurderer, at de af bestyrelsen foreslåede
vedtægtsændringer i Bilag 1 (1-3) afspejler de ønsker, der fremkom på medlemsmødet
den 3. november 2014, blandt andet med en præcisering af, at fondens hjemsted er i
Danmark. Samtidigt giver ændringerne IBM's Pensionsfond en ønsket fleksibilitet til at
ændre hjemkommune i takt med, at IBM Danmark ApS tilpasser sit behov for og
beliggenhed af lokationer i hovedstadsområdet, uden at der på grund af et adresseskift
skal gennemføres ændringer af fondens vedtægter.
Såfremt der på medlemsmødet ikke er kvalificeret flertal for ovennævnte, som afspejlet i
de foreslåede ændringer i Bilag 1 (1-3), anbefaler flertallet af bestyrelsen, at fonden får
hjemsted i Brøndby kommune, hvor medlemsmødet så også finder sted. Dette
alternative forslag er udtrykt i ændringerne i Bilag 2 (A-C).
IBM Pensionsfond har den 25. november 2014 modtaget et forslag fra Jens Holm
Nielsen, der på vegne af 216 medlemmer har stillet et forslag til ændring af vedtægterne
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og til en ændring af pensionsregulativet i henhold til hvilket, pensionsfondens hjemsted
er Rudersdal kommune og medlemsmøde afholdes i Brøndby kommune – se Bilag 3.
Flertallet i IBM Pensionsfonds bestyrelse opfordrer medlemmerne til at stemme nej til
Jens Holm Nielsens forslag. Hvis forslaget fra Jens Holm Nielsen bliver vedtaget på
medlemsmødet, vil der ikke efterfølgende være et flertal i IBM Pensionsfonds bestyrelse
for forslaget, og dette vil derfor ikke blive gennemført.
For at imødekomme den usikkerhed blandt grupper af fondens medlemmer om fondens
fremtid, som diskussionen på det seneste ekstraordinære medlemsmøde indikerede, og
som den efterfølgende polemik har understreget, har bestyrelsen bedt Steen Ragn, SB
Aktuar, som er fondens aktuar, om på det kommende ekstraordinære medlemsmøde at
give en gennemgang af, hvordan firmapensionskasser lovgivningsmæssigt er reguleret i
Danmark, herunder hvordan firmapensionskassers tilknytning til Danmark er reguleret,
samt hvordan medlemmerne er stillet, såfremt IBM Danmark ApS på et tidspunkt ikke
længere måtte være aktiv i Danmark.
Vi ser frem til et informativt og konstruktivt medlemsmøde på IBM Danmarks tidligere
adresse:
Nymøllevej 91
2800 Kgs. Lyngby

IBM Pensionsfond
Lars Mikkelgaard-Jensen

Bilag

Side 2

