Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond

27 april 2015

Referat af SMIP Generalforsamling den 31. marts 2015
Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling.
Inden starten af mødet blev der uddelt en aktuarerklæring vedrørende IBM’s firmapensionskasse,
forfattet af Aktuar Jørgen Svendsen.
Kai håbede på et godt og dialogrigt møde, og han takkede for den meget store opbakning vi fik i
forbindelse med efterårets ekstraordinære medlemsmøder i IBM Pensionsfond.

1. Valg af dirigent og referent
P.W.Jørgensen blev valgt som dirigent, og Jens Holm Nielsen som referent.
P.W konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og han gav derefter ordet til Kai
Adelhorst.

2. Bestyrelsens beretning
Kai forelagde herefter bestyrelsens beretning

SMIP
Antallet af medlemmer har over de sidste mange år været yderst stabilt, vi har haft nogle få
indmeldelser, men vi har også måttet konstatere, at der er flere medlemmer der er afgået ved
døden.
Ligesom der er nogle få der har ønsket at melde sig ud.
Vi er i dag over 500 medlemmer.
Der er dog 21 medlemmer som vi ikke kan komme i kontakt med. Årsagen kan være, at de ikke har
nogen IBM e-mail, ingen privat e-mail, eller at vi ikke har registreret deres privatadresse.
Hvis I kan hjælpe os med oplysninger, så vil de være meget velkomne.

De 21 medlemmer er:
Rina Andersen

Edel Mangelsen

Anders Buchwald

Henning Jespersen

Jytte Christiansen

Hanne Kaster

Bent Hølmer

Christen Kjeldsen

Knud Jensen

Preben Meiling

Larry Morlan

Kurt Palshøj

Kai Mortensen

Steen Poul Pedersen

Kurt Nielsen

Villy Rosenfeldt

Mogens Nielsen

Lis Rømer

Per Olsen

Flemming Windahl

Sven Erik von der Osten

Ellen Ostenfeldt Pedersen
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IBM Pensionsfond
Vi har alle modtaget indkaldelsen til årets Medlemsmøde i IBM Pensionsfond, og i
ledelsesberetningen er medlemsudviklingen beskrevet:
Primo januar 2014 var der 407 aktive medlemmer i pensionskassen.
Ved udgangen af året var der 353 aktive medlemmer.
I årets løb er 1 medlem udtrådt, 53 medlemmer er gået på pension.
De 53 medlemmer, der er gået på pension, er fordelt på 15 tidlige pensioner, 32 opsatte pensioner
og 6 alderspensioner (hvoraf de 3 fortsat er ansat).
Pensionskassen udbetalte ved udgangen af 2014 pensioner til 938 personer.
Heraf var 781 tidligere medarbejdere, 156 ægtefæller og 1 barn.
Medlemssammensætning ved udgangen af 2014
353 - Aktive medlemmer
781 - Tidligere medarbejdere som modtager pension
156 - Ægtefælde pensioner
1 - Børne pension
1291 - Medlemmer i IBM Pensionsfond

Pensionernes Købekraft
Inflationen har nu i de sidste mange år været moderat, men over tid forringes pensionens købekraft
dog alligevel betydeligt.
I perioden fra august 1992 til december 2014 er forbrugerprisindekset samlet steget med 54,2%.
Hvis du f.eks. gik på pension i 1996, burde din pension ved udgangen af 2014 være blevet reguleret
med ca. 43%.
Jeg har valgt 1996 fordi der er ingen, der er gået på pension i 1996 eller senere, der på noget
tidspunkt har fået deres pension reguleret.
Hvis du f.eks. gik på pension i 2000, burde din pension ved udgangen af 2014 være blevet reguleret
med ca. 30,6%.
Selv om inflationen har været meget moderat, har pensionen på blot 10 år mistet næsten 25% af
sin købekraft.
Man kan roligt påstå at IBM totalt har svigtet sine pensionsløfter, og vore velbegrundede
forventninger.

Hvorfor SMIP
SMIP blev startet i slutningen af 90’erne, med det formål at varetage medlemmernes interesser i
forbindelse med regulering af igangværende pensioner.
Som I formodentlig alle ved, førte det til en retssag, der blev prøvet ved to instanser, og resultatet
kender vi alle.
Ved dem begge fik IBM medhold i det forhold, at de ikke var juridisk forpligtet til fortsat at regulere
Arne Emil Jensens pension, men IBM må gerne.
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Med den opførsel IBM’s topledelse internationalt lægger for dagen, så skal vi ikke i Danmark
forvente nogen form for regulering.
Om det ændrer sig vil kun tiden vise, men jeg tvivler.
Men der er andre udfordringer…

IBM og medarbejderne
I 2013 var aktiviteten høj, da IBM i maj måned 2013 besluttede at fyre ca. 200 medarbejdere. En
begivenhed der ikke fik megen omtale i dagspressen, og en begivenhed der i den grad slog hul i
medarbejdernes opfattelse af IBM. Jeg blev i dagene op til fyringsdagen ringet op af flere
medarbejdere, der søgte råd om, hvordan de skulle forholde sig, hvis det var dem der var blandt de
udvalgte.
I 2015 (25 februar) er det tid igen, IBM fyrer op mod 100 medarbejdere.
Den ændrede pensions politik, indebærer jo som bekendt, at IBM ikke længere indbetaler de beløb
der er nødvendige for, at IBM Pensionsfond kan beregne og udbetale den pension, som den enkelte
medarbejders anciennitet berettiger til.
Dette gælder for alle der vælger at gå på tidlig pension, bliver fyret, eller bliver bedt om at gå på
pension, før det fyldte 65. år.
Kun hvis man forbliver aktiv til normal pensionsalder på 65 år, får man den pension IBM har stillet i
udsigt.
Alle andre må affinde sig med en reduceret pension.
Det er de reducerede pensioner vi igen i 2014 har brugt energi på at forstå.
Sidste år gjorde jeg rede for, at vi i vort forsøg på at hjælpe disse personer, er faldet over forhold
som vi ikke var i stand til at gøre rede for.
Derfor besluttede vi at søge konsulentbistand, med det formål at få afklaret, hvad vi kunne eller
burde gøre for at forstå og forklare IBM’s måde at beregne pensioner på.
Selv om vi gjorde os meget umage, så lykkedes det os ikke at komme til en forståelse af den måde,
hvorpå IBM beregner tidlige og opsatte pensioner.
Vi har diskuteret dette meget, ligesom vi har søgt efter personer der kunne hjælpe os, og det er
tilsyneladende nu lykkedes.

Vi har haft 2 møder med Aktuar Jørgen Svendsen, og han har forfattet den aktuarerklæring, som
blev udleveret her i dag inden mødets start.
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Medlemsudviklingen i IBM Pensionsfond
Antallet af aktive medlemmer af IBM Pensionsfond var ved begyndelsen af år 2000, 1058
medlemmer. Ved udgangen af 2014 var antallet faldet til 353.
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Aktive

353

407

442

484

524

570

618

663

685

Udtrådt

1

1

1

3

1

4

9

4

7

1

1

1

1

3

6

1

1

33

40

36

44

41

30

17

14

1

3

2
15

54

Afdøde
Pensioneret

53

Invalide
Tidlig

15

8

6

8

Opsat

32

17

22

10

Alderspension

6

7

9

16

Stadig Aktiv

3

5

4

8

Pensionister

781

741

724

698

674

643

613

590

580

Ægtefæller

156

151

146

139

133

125

117

112

104

Børn

1

2

2

2

3

4

4

5

5

Pensioner i alt

938

894

872

839

810

772

734

707

689

Medlemmer

1291

1301

1314

1323

1334

1342

1352

1370

1374

IBM har, i årsrapporterne for 2008, 2009 og 2010 ikke oplyst hvor mange af de 115 pensionerede,
der er gået på tidlig eller opsat pension.
Sammen med de tidlige- og opsatte pensioner for årene 2011, 2012, 2013 og 2014, udgør det
samlede antal af tidlige- og opsatte pensioner for perioden 2006 til 2014 ca. 300. Disse ca. 300 er
det antal pensionister, der er ramt af reducerede pensionsudbetalinger. Hertil kommer yderligere
alle dem, der er blevet fyret den 25. februar 2015.
Og så her til slut…
Vi benytter os fortsat af tidligere indbetalte kontingenter, men det er måske nu på tide at vi
genoptager opkrævning af kontingent, således at vi kan fortsætte vore bestræbelser på at hjælpe
alle de medlemmer, der ikke er blevet behandlet ordentligt.
Selv om vi i Danmark er godt beskyttet af lovgivningen, så er og bliver det problematisk, at IBM
ikke vil leve op til sine pensionsløfter.
Det er også problematisk, at vi ikke længere har tillid til IBM.
Hvilket tydeligt fremgik at hændelserne på medlemsmøderne i 4. kvartal 2014.
Med dette vil jeg afslutte min beretning
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
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3. Godkendelse af årsregnskab 2014 (se bilag 1)
Jørgen Olsen fremlagde regnskabet for 2014.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag
Bestyrelsen forslår genindførelse af kontingent for 2015 stort kr. 200,00, samt indførelse af
indmeldelsesgebyr for 2015 stort kr. 200,00.

•
•
•

Beløbet for kontingent for 2015, forfalder til betaling den 1. maj 2015.
Indmeldelsesgebyr opkræves af nye medlemmer fra den 1. april, 2015.
Fastsættelsen af kontingent og indmeldelsesgebyr foreslås gældende frem til næste
generalforsamling.

Forsalget blev vedtaget.
Søren Julius Schmidt havde indsendt et forslag den 22. april 2013 som ikke blev medtaget ved den
forrige generalforsamling.
Søren foreslår:
• SMIP kan optage nye medlemmer, som ved indmeldelse indbetaler kr. 1.000,00 som
indmeldelsesgebyr. Såfremt der på et senere tidspunkt opkræves kontingent, skal alle
foreningens medlemmer betale dette for at bevare medlemsskabet. En eventuel
udmeldelse bevirker ikke at indbetalte, gebyrer eller kontingent, tilbagebetales.
Forslaget blev ikke vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent for år 2015
Kontingentet for 2015 blev fastsat til 200,00 kr. som skal indbetales til foreningens bankkonto i
Jyske Bank, konto nr.: 5043-1312110. Opkrævning vil blive udsendt.
Foreningen modtager meget gerne frivillige bidrag.

6. Budget for 2015
Budgettet blev vedtaget med den ændring, at indgående kontingent blev anslået til 25.000 kr., og
udgift til konsulentbistand blev ændret til 40.000 kr., dog med den bemærkning, at udgifterne under
ingen omstændigheder måtte overstige foreningens kassebeholdning.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
P.W. Jørgensen og Jens Holm Nielsen blev genvalt.
Svend Erik Bach og Leif Schiøler blev valgt som yderligere bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af revisor
Aksel Olsen blev genvalgt.

Side 5 af 7 sider

9. Firmapensionskassers helbred
For få år siden var der næsten 50 pensionskasser i Danmark, i dag er der 23 pensionskasser tilbage,
og IBM Pensionsfond ligger på en andenplads når vi ser på pensionskassernes aktiver.
IBM Pensionsfond er nummer 2 på listen, kun overgået af TDC Pensionskasse.
De top fem pensionskasser udgøres af:
Aktiver i 1000 kr.

TDC Pensionskasse

35.990.935

IBM Pensionsfond

6.571.153

Danmarks Nationalbank (under afvikling)

4.316.490

SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse

1.471.864

Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse

1.227.820

Lad os så lige tage et kig på udviklingen for Firmapensionskasser i Danmark. Som det formodentlig
er bekendt så strammes grebet om alt hvad der drejer sig om pension, og dette gælder også
firmapensionskasser.

IBM
Pensionsfond

Antal pensionskasser i alt
Nr.

Aktiver i alt 1.000 kr.

Ca. 50

2008

3

4.209.003

37

2009

3

4.603.399

36

2010

2

5.342.688

30

2011

2

6.276.524

29

2012

2

6.869.989

27

2013

2

6.571.153

23

2014

(2)

8.265.033

?

Heldigvis forhindrer Dansk lovgivning at disse værdier kan røres …

10.Eventuelt
Den Aktuarerklæring, der blev udleveret inden mødets start blev diskuteret.
Kai meddelte, at bestyrelsen havde til hensigt at sende aktuarerklæringen til Finanstilsynet med
forespørgslen om man anså, at IBM’s optræden var udtryk for god pensionsskik.
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Enkelte medlemme mente, at erklæringen indeholdt fejl og at Jørgen Svendsen ikke havde forstået
Pensionsfondens regulativ og vedtægter.
Et medlem mente, at vi burde ændre foreningens hjemsted, ligesom man foreslog, at vedtægterne
blev ændret således at det blev klargjort, hvad der skal ske med foreningens formue i tilfælde af
foreningens opløsning. Bestyrelsen lovede at begge dele vil blive foreslået ændret i forbindelse med
den næste generalforsamling.
Et medlem anbefalede, at de medarbejdervalgte repræsentanter i IBM Pensionsfond, altid som
udgangspunkt forholdt sig negativt til vedtægtsændringer der foreslås af IBM, idet erfaringerne har
vist, at ændringer fra IBM meget sjældent er til pensionisternes fordel.
Et medlem foreslog, at bestyrelsen fik en ’sponsor’ blandt SMIP’s medlemmer, der kunne
gennemlæse de meddelelser, som bestyrelsen sender til medlemmerne vedrørende pensionsforhold.
Dette blot for at sikre, at kommunikationen ikke kun bliver for de indforståede, som kender sagerne
i detaljer, men bliver så alle kan forstå sagerne.
Et medlem takkede bestyrelsen for det arbejde den havde udført i forbindelse med de
ekstraordinære medlemsmøde i IBM’s Pensionskasse, hvor det blev forhindret at slette hjemsteds
kommunen i regulativ og vedtægter.
Svend Erik fortalte kort om hans aktivitet for at få afklaret, om de informationer, der blev givet på
medlemsmødet den 9. december af aktuaren og dirigenten, kunne være korrekte. Efter
henvendelser til Skat og til Finanstilsynet viste det sig, de givne informationer om skattebetaling og
om eventuel flytning af pensionskassen til udlandet, var direkte forkerte, og de burde have været
korrigeret helt i referatet fra medlemsmødet.
Efter generalforsamlingen, vil Svend Eriks notat herom blive indlagt på vor hjemmeside.
Da ikke flere ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede mødet.
København den 27. april 2015
Dirigent

Formand

Referent

P.W. Jørgensen

Kai Adelhorst

Jens Holm Nielsen
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