
Pensionsregulativ for IBM Pensionsfond (Pensionskasse) 
Iht. Lov om tilsyn med firmapensionskasser – 953 af 14/08/2015 – er følgende opdatering til 
pensionsfondens pensionsregulativ nødvendig for at sikre overensstemmelse med lovens krav: 
 

 
Ændring til §22 – Pensionsfondens indtægter 
 

Stk. 2 - Hvis den forsikringstekniske opgørelse viser overskud, kan IBM Danmark ApS vælge at 

nedsætte sit bidrag eller at suspendere det helt eller delvist for et år ad gangen. 

  
Foreslås ændret til: 
 
Stk. 2 - Hvis den forsikringstekniske opgørelse viser overskud, kan IBM Danmark ApS vælge at 
nedsætte sit bidrag eller at suspendere det helt eller delvist, forudsat at Pensionsfonden forinden har 
anmeldt bidragssuspension til Finanstilsynet. Bidragssuspensionen kan vælges for en periode efter 
regler fastsat af Finanstilsynet. 

 
 
Herudover har Finanstilsynet foreslået en opdatering af Pensionsregulativet på baggrund af, 
at IBM Pensionsfond ikke mere optager nye medlemmer. 
 
Ændring til §18 – Tildeling af pensionsret 
 
Stk. 1. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan Pensionsfondens bestyrelse træffe beslutning 

om at optage som medlem af Pensionsfonden en person, der ikke opfylder helbredsbetingelserne for 

medlemskab i henhold til paragraf 3. 

 

Stk. 2. Pensionsfondens bestyrelse kan kun træffe beslutning i henhold til denne paragraf under 

forudsætning af, at de fornødne midler til dækning af de således forøgede pensionsforpligtelser 

overføres til den forsikringstekniske del af Pensionsfonden. 
 
Foreslås ændret til: 
 
Paragraffen slettes. 
 
 
Ændring til §21 – Overførsel fra anden pensionsordning 
 
Stk. 1. Hvis en person, der ansættes i IBM Danmark ApS eller et andet IBM selskab, optages i 

pensionsfonden ved overgang fra anden ansættelse, og der til den tidligere ansættelse var knyttet en 

obligatorisk pensionsordning med løbende ydelser, oprettet i et livsforsikringsselskab eller 

pensionskasse, der er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed eller lov om 

firmapensionskassevirksomhed, skal pensionsfonden, såfremt den ansatte senest ved optagelsen i 

pensionsfonden begærer det, overtage værdien af pensionsordningen som 

indskud. 

 

Stk 2. Uanset stk. 1 skal pensionsfonden maksimalt modtage et indskud, der bringer 

pensionstilsagnet op på det største tilsagn, som pensionsfonden i øvrigt afgiver, jf. paragraf 8, stk. 

2. 
 
Foreslås ændret til: 
 

Paragraffen slettes.  


