Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond

29. september 2021

Referat af SMIP Generalforsamling den 22. sep. 2021
Kai Adelhorst bød velkommen til denne generalforsamling, og beklagede at vi ikke haft et
siden 2019 og alle er bekendt med grunden.

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog Aksel Olsen som dirigent, hvilket blev godkendt og P. W. Jørgensen
blev foreslået som referent, hvilket også blev godkendt.
Dirigenten kunne konstatere at vedtægterne for indkaldelsen var overholdt og kunne
erklære generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig.
Derefter gav dirigenten ordet til formanden - Kai Adelhorst.
2. Bestyrelsens beretning
Kai forelagde herefter bestyrelsens beretning:
SMIP
Vi er i dag over 500 medlemmer men der er nogle få som vi har mistet kontakten til.
Vi har et antal støtter, som vil være aktive når det bliver nødvendig.
IBM Pensionsfond ultimo 2018:
Primo januar 2018 var der 216 aktive medlemmer i pensionskassen.
Ved udgangen af året var der 192 aktive medlemmer.
I årets løb er 24 medlemmer er gået på pension.
De 24 medlemmer, der er gået på pension, er fordelt på 11 tidlige pensioner, 5
opsatte pensioner, 1 invalidepension og 7 alderspensioner (hvoraf de 3 fortsat
er ansat).
Pensionskassen udbetalte ved udgangen af 2018 pensioner til 1048 personer.
Heraf var 857 tidligere medarbejdere og 190 ægtefæller og 1 barn.
IBM Pensionsfond ultimo 2019:
Primo januar 2019 var der 192 aktive medlemmer i pensionskassen.
Ved udgangen af året var der 167 aktive medlemmer.
I årets løb er 24 medlemmer er gået på pension.
De 24 medlemmer, der er gået på pension, er fordelt på 12 tidlige pensioner, 4
opsatte pensioner, 8 alderspensioner (hvoraf de 3 fortsat er ansat). Et enkelt
aktivt medlem afgik ved døden i 2019.
Pensionskassen udbetalte ved udgangen af 2018 pensioner til 1.056 personer.
Heraf var 857 tidligere medarbejdere og 199 ægtefæller.
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IBM Pensionsfond ultimo 2020:
Primo januar 2020 var der 167 aktive medlemmer i pensionskassen.
Ved udgangen af året var der 130 aktive medlemmer.
I årets løb er 37 medlemmer er gået på pension.
De 37 medlemmer, der er gået på pension, er fordelt på 17 tidlige pensioner, 7
opsatte pensioner, 1 hvilende pension og 12 alderspensioner (hvoraf de 4
fortsat er ansat).
Pensionskassen udbetalte ved udgangen af 2020 pensioner til 1.077 personer.
Heraf var 878 tidligere medarbejdere og 199 ægtefæller.
Medlemssammensætningen ved udgangen af 2020
130 – Aktive medlemmer
(1672019 – 1922018 – 2162017 – 2482016 – 3012015 – 3532014 – 4072013)
878 – Modtager pension (857 – 857 – 848 – 845 – 815 – 781 – 741)
199 – Ægtefælde pension (199 – 190 – 185 – 174 – 163 – 156 – 151)
1 – Hvilende pension
1208 – Medlemmer i IBM Pensionsfond (1223 – 1240 – 1250 – 1267 – 1279 – 1291)
Firmapensionskasser ultimo 2019
For få år siden var der næsten 50
I dag er der mindre end 18
De top fem udgøres af:
TDC Pensionskasse
IBM Pensionsfond
Danmarks Nationalbank (under afvikling)
AS Pilot & Navigations Pensionskasse
Nykredits Afviklingspensionskasse

Aktiver i 1.000 kr.
48.540.707
8.968.954
4.871.304
1.516.858
770.692

Ref.: Finanstilsynet
IBM Pensionsfond – Årsrapport 2020
Kai kommenterede IBM Pensionsfonds Årsrapport 2020, som har pensionsmæssige
hensættelser på kr. 7.682.972, og samlede aktiver på kr. 9.218.031 svarende til en 20%
overdækning.
SMIP Spørgsmål til medlemsmødet 2020
IBM Pensionsfond har de senere år opgjort størrelsen af tidlige og opsatte pensioner med
afsæt i en ikke dokumenteret hensættelses beregningspraksis. SMIP havde derfor
formuleret følgende spørgsmål til besvarelse på medlemsmødet 2020.
1. Hvordan beregnes den enkelte medarbejders hensættelse
2. Kan IBM Pensionsfond give medlemmerne et tilsagn om at, den til enhver tid
opsparede hensættelse ikke kan blive reduceret.
3. Hvordan kan hensættelseskontoen blive reduceret fra det ene år til det næste og ikke
alene med et lille beløb men med en betragtelig stort beløb
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4. Kan IBM Pensionsfond oplyse om hvor meget tidlige og opsatte pensioner vil blive
reduceret med, i procent, i forhold til den beregnede alderspension (tilsagnspension)
før det 65. år.
5. Hvordan kan det forklares at hvis man går på opsat pension som 62 åring, så er den
beregnede opsatte pension ved år 65, på kroner og øre lig med tilsagnets beregning
af tidlig pension ved år 62.
Med udgangspunkt i disse spørgsmål bad SMIP om et møde med IBM
Pensionsfond
Mødet fandt sted den 14. februar 2020 med følgende agenda:
1: De fremsendte spørgsmål der ønskes besvaret på medlemsmødet
2: Bedre vejledning og oplysning på de årlige pensionsoversigter til IBM Pensionsfonds
stadig aktive medlemmer
3: Kontrolberegning at udvalgte medlemmers pensionsoplysninger og pensioner
4: Bedre indblik i og forståelse af pensionsfondes soliditet
5: Andet
Mødet var positivt men gav ikke noget konkrete svar på vore spørgsmål.
For at lette afholdelsen af det virtuelle Medlemsmøde i 2020, tilbød SMIP at udsætte
besvarelsen af vore spørgsmål til medlemsmødet i 2021.
På Medlemsmødet i 2021, som også blev afholdt virtuelt blev vore spørgsmål behandlet
og besvaret af Martin Thrane på en tilfredsstillende måde
IBM nyheder 2020/21
Sidst på året 2020 kunne vi i dagspressen læse ”IBM splittes op i to dele”, ”IBM’s 1700
ansatte svæver i det uvisse”, ”Fyringsrunde i IBM står til at ramme hver femte
medarbejder” og den 28. januar 2021 kunne vi læse at ”IBM Danmark har nu sat et stort
antal medarbejdere på porten”.
Ca. 300 IBM ansatte blev fyret og af de tilbageværende ca. 1400 IBM medarbejdere blev
ca. halvdelen flyttet til Kyndryl (navnet på det nyoprettede firma).
De, til Kyndryl, overflyttede medarbejdere er stadig medlem af IBM Pensionsfond med en
beregnet Opsat pension, som kommer til udbetaling ved det 65. år.
Dermed er deres tilknytning til IBM afsluttet, og de indgår nu i en ny Kyndryl
pensionsordning.
Der er tilsyneladende tilfredshed med IBM’s måde at håndtere denne overgang på.
Alt dette medførte naturligvis mange henvendelser til SMIP, med spørgsmål omkring
beregning af pensioner, især spørgsmål om beregning af Tidlig og Opsat pension.
Formanden afsluttede sin beretning med følgende betragtning:
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.
1.
2.
3.
4.

IBM er sluppet afsted med ikke længere at regulere pensioner
IBM er ophørt med at indbetale nødvendige pensions beløb
Kæmpe fyringsrunde i 2021 – farvel til over 300 medarbejder
IBM splittes op i to dele
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Hvad bliver det næste?
Det er problematisk at vi ikke længere har tillid til IBM
I forbindelse med beretningen kom der spørgsmål om kontrolberegning af de tilbudte
pensioner. Dette har IBM været positiv overfor. Hvis man har et sådant ønske, så bør
man henvendes sig til SMIP, som så efterfølgende vil involvere vor egen aktuar.
Der var stor tilslutning til at bevare SMIP som en kontrolfunktion og som kan aktives hvis
IBM skulle finde på at forringe pensionsordningen, idet en ændring af vore vedtægter
kræver en positiv tilslutning af medlemmerne.
Der blev drøftet om det var muligt at afholde kommende generalforsamlinger virtuelt, for
at få flere medlemmer involveret.
Der blev udtrykt tilfredshed med bestyrelsens indsats.
Beretningen blev derefter godtaget.

3. Godkendelse af årsregnskab 2019
Jens Holm Nielsen fremlagde regnskabet for 2019 og gjorde opmærksom på at der havde
været en kontingentindbetaling på kr. 1.800. Dette har været helt frivillig da der ikke er
besluttet at opkræve kontingent for 2019.
Regnskabet blev derefter godkendt.

4. Godkendelse af årsregnskab 2020
Jens Holm Nielsen fremlagde regnskabet for 2020 som også blev godkendt

5. Fastsættelse af kontingent for 2021.
Bestyrelsen indstiller at vi for 2021 sætter kontingentet til 0 kr. hvilket blev godkendt.

6. Budget for indeværende år 2021
Jens Holm Nielsen gennemgik derefter budgettet for 2021, som var udarbejdet på et
tidspunkt hvor vi forventede et behov for konsulent/advokat assistance, og derfor havde
vi kalkuleret med en kontingentindtægt på kr. 50.000, som ikke bliver aktuelt.
Budgettet vil blive opdateret med denne ændring.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Svend Erik Bach, Jens Holm Nielsen og Leif Schiøler er på valg for en ny 2 års periode.
Kai Adelhorst, P.W. Jørgensen og Steen palvig er på valg for en ny 1 års periode.
Alle er villig til genvalg.
Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, og dette var ikke tilfældet. Alle blev da
genvalgt med applaus.

8. Valg af revisor
Aksel Olsen blev genvalgt som revisor, ligesom Erik Byskov som suppleant.
Aksel frabeder sig at være dirigent til næste års generalforsamling.

9. Eventuelt.
Bestyrelsen henlede opmærksom på SMIP’s hjemmeside, som indeholder mange
oplysninger om SMIP’s virke. Den findes under https://smip.dk
København 29. September 2021
Dirigent:

Formand:

Referent:

Aksel Olsen

Kai Adelhorst

P.W. Jørgensen
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