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Ad 2) Hvorvidt § 9 stk. 4 og § 10 stk. 3 er en del af det oprindelige Pensionsregulativ
(Bilag 4)
Nedenstående paragraffer er uændret i forhold til det senest vedtagne pensionsregulativ af 9.
december 2014.
Paragraf 9. Opsat Pension
Stk. 1. Et medlem med mindst 15 års uafbrudt ansættelsestid eller pensionsbestemmende
tjenestetid kan efter eget ønske fratræde indtil 10 år før normal pensioneringsalder og er da
berettiget til opsat pension.
Stk. 2. Såfremt medlemmet vælger opsat pension, modtager medlemmet en alderspension,
der bliver virksom ved normal pensioneringsalders indtræden. Den opsatte pension er lig med
den beregnede egenpension, jf. paragraf 7, idet pensionsbestemmende tjenestetid dog kun
regnes indtil fratrædelsestidspunktet, og 'normal pensioneringsalder' erstattes af
fratrædelsestidspunktet.
Stk. 3. Såfremt medlemmet har valgt opsat pension, kan denne efter medlemmets begæring
senere ændres til tidlig pension beregnet efter reglerne i paragraf 10, stk. 2.
Stk. 4. Der kan kun ydes pension efter denne paragrafs bestemmelser, såfremt der af IBM
Danmark A/S indbetales et sådant beløb, at Pensionskassens status efter aktuarens beregning
ikke forringes. Ellers beregnes opsat pension alene på basis af pensionshensættelsen for
medlemmet.
Paragraf 10. Tidlig Pension
Stk. 1. Et medlem, der er berettiget til opsat pension, kan efter eget ønske i stedet for vælge
tidlig pension.
Stk. 2. Såfremt medlemmet vælger tidlig pension, vil dennes størrelse være lig med den i
henhold til paragraf 9 beregnede opsatte pension, dog reduceret med 3 % for hvert år (1/4 %
for hver måned), tidlig pensionering sker tidligere end udgangen af den måned, hvor
medlemmet fylder 60 år.
Stk. 3. Der kan kun ydes pension efter denne paragrafs bestemmelser, såfremt der af IBM
Danmark A/S indbetales et sådant beløb, at Pensionskassens status efter aktuarens beregning
ikke forringes. Ellers beregnes tidlig pension alene på basis af pensionshensættelsen for
medlemmet.
Stk. 4. I henhold til Lov om Beskatning af Pensionsordninger m.v. af den 9. juni 1971 med
senere ændringer kan endvidere tidlig pension (førtidspension) beregnet efter denne paragrafs
bestemmelser for medlemmer, der er indtrådt den 1. januar 1972 eller senere, først komme til
udbetaling, efter at medlemmet er fyldt 60 år.

