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Finanstilsynet har den 8. april 2015 modtaget en henvendelse fra SMIP Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond - der har til formal
at varetage pensionsinteresser og aftaler for medlemmer af IBM Pensionsfond.
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SMIP har anmodet Finanstilsynet om at vurdere, om IBM's praksis vedrorende en bestemmelse i pensionsregulativet om forhojet pensionsydelse er i
overensstemmelse med god skik.
E R H V E R V S - OG V i l K S T M I N I S T E R I E T '

Finanstilsynet har pS baggrund heraf anmodet IBM Pensionsfond om en
redegorelse.
IBM pensionsfond har ved brev af 27. maj 2015 opiyst, at alle deres medlemmer ved hver henvendelse og mindst arligt modtager en oversigt over
storrelserne af pensionerne uden tilskud. Bestemmelserne i § 9, stk. 4 og §
10, stk. 3, i pensionsregulativet har vaeret uaendrede siden 31. marts 1992.
IBM pensionsfond opiyser videre, at pensionskassens medlemmer i alle
tilfaelde har vaeret informeret om, at en eventuel forhojet startpension kraever et ekstra indskud fra IBM Danmark. Dette er sket i konkrete tilf^lde i
forbindelse med fratraedelsesaftaler, som ligger en del ar tilbage. Der er
med jaevne mellemrum over de seneste mange ar blevet afholdt informationsmoder for de ikke-pensionerede medlemmer. Af disse moder er det
fremgaet, at pensionering for det fyldte 65. ar udelukkende beregnes pa
basis af pensionshensaettelsen pa fratraedelsestidspunktet.
IBM pensionsfond opiyser endeligt, at de i nogle sager har benyttet bestemmelserne i forbindelse med tiipasning af organisationen. Forhojet eller
opsat pension kraever imidlertid et indskud, der bevilges af IBM Danmark
efter arbejdsretlige regler og ikke af pensionskassen after forsikringsretlige
regler.
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Tilsynet finder ikke, at der pa det forelaeggende grundlag er konkrete holdepunkter for at antage, at IBM Pensionsfond, ved at afvise medlemmernes
krav om at udbetale forhojet eller opsat funktion, har handlet i strid med
reglerne om god skik for finansielle virksomheder.
Finanstilsynet har i den forbindelse saerligt lagt vaegt pa de arlige meddelelser til medlemmerne samt den information, der er givet pa de lobende informationsmoder.
Finanstilsynet tager pa den baggrund IBM Pensionsfonds redegorelse til
efterretning.
Med venlig hilsen

Kamilla Bogebjerg Norlem
Specialkonsulent
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