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Til din orientering følger hermed en kort opdatering af aktiviteter, 
som bestyrelsen har deltaget i.
 
Årsmødet i IBM Pensionsfond
 
Som det fremgår af det af IBM netop udsendte referat fra 
medlemsmødet i IBM Pensionsfond, var en række vigtige forslag på 
dagsordenen. Af referatet fremgik det også – og ikke overraskende 
– at de af medlemmerne foreslåede forslag var blevet afvist af IBMs
ledelse inden mødet. Bemærkelsesværdigt var det store fremmøde 
og mødets varighed på over 2 timer, hvilket klart viste deltagernes 
interesse, men også bekymring over deres nuværende og 
fremtidige pensionsvilkår.
 
Som det ses i IBMs referat var flere af medlemmerne af SMIP’s 
bestyrelse på talerstolen. Indledningsvis kom Jørgen Bjerre med en
anmodning om at få et nøjagtigt referat af mødet. Man kunne jo 
evt. benytte en båndoptager til at sikre et korrekt referat.
 
Kai Adelhorst genfremsatte og begrundede bl.a. hans tidligere 
forslag vedr. forbedring af beregningsgrundlaget for pensionerne. 
Kai anmodede desuden de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer 
om at redegøre for deres indstilling til de fremsendte forslag. 
Desuden anmodede han om, at valget af bestyrelsesmedlemmer 
blev udsat til efter afstemningen om de fremsatte forslag. Det blev 
afvist af dirigenten.
 
Flemming Sørensen udbad sig oplysninger vedrørende 
Finanstilsynets rapport.
 
Undertegnede begrundede nødvendigheden af en retssag med, at 
IBM ikke ville i dialog med SMIP, og fandt det desuden uhørt, at et 
firma i år 2003 ikke ville tale med repræsentanter for 600 
nuværende og tidligere medarbejdere.
 
Jeg bad desuden om oplysning om de investor managers, der 
havde bidraget til pensionskassens underskud på 500 millioner 
kroner. Finn Tolborg anførte hertil, at det var et irrelevant 
spørgsmål at bringe op, for IBM betalte jo bare !!
 



Teknikernes Kontaktudvalgs forslag om pension af en del af 
teknikernes overarbejdsbetaling blev afvist med flere begrundelser. 
Bl.a. ønskede IBM at minimere overarbejde, ikke animere til mere 
overarbejde. Jeg foreslog at man løste problemet ved at teknikerne 
holdt op med at arbejde over.
 
Søren Højberg sagde bl.a., at han som forhenværende leder i IBM 
følte sig særdeles dårligt tilpas, fordi han – helt i overensstemmelse
med de oplysninger, han havde modtaget - havde fortalt sine 
medarbejdere, at de også fremover kunne regne med 
regelmæssige reguleringer af pensionen, hvis IBMs økonomi tillod 
det.
 
Søren nævnte i forbindelse med ovenstående, at IBM Danmark to 
gange havde søgt om lov til at regulere pensionerne, men havde 
fået afslag – og det bekræfter jo netop, såvel at IBM Danmark 
havde råd til reguleringer, som at beslutningsmyndigheden til disse 
100% ligger i uden for IBM Danmark!
 
Derfor, understregede Søren, kan IBM Danmark ikke garantere 
reguleringer, hvis SMIP dropper anken, og vi MÅTTE altså fastholde 
denne - for sagen kan ikke genoptages, hvis vi frafalder appellen!
 
Peter Gerlow svarede at IBM Danmark ikke havde søgt om tilladelse
til reguleringer.
 
Sandheden er imidlertid, som det fremgår af bevismaterialet fra 
byretten, at IBM Danmark den 29. december 1994 og den 14. juli 
1997 søgte om tilladelse til at regulere de igangværende pensioner.
 
Claus Heisterberg-Andersen (der er nyvalgt medlem af SMIPs 
bestyrelse), efterlyste kontakt til SMIP fra de medarbejdervalgte 
bestyrelsesmedlemmer Finn Tolborg og Niels Thune Højberg, og 
undrede sig over, hvordan de kunne varetage medlemmernes 
interesse, hvis de aldrig var i kontakt med dem.
 
Valg til IBM Pensionsfonds bestyrelse

Det var glædeligt, at Kai Adelhorst blev valgt ind i IBM 
Pensionsfonds bestyrelse, og oven i købet med det største antal 
stemmer. Vi ønsker Kai tillykke med valget, samtidig vil jeg gerne 
takke alle de medlemmer,der gav mig fuldmagt til at stemme på 
deres vegne. De 60 fuldmagter blev brugt til at stemme på Kai, og 



det var den eneste skriftlige afstemning, der fandt sted. En enkelt 
afstemning foregik ved håndsoprækning, selv om John Levin 
Andersen havde bedt om en skriftlig afstemning. Så det var en 
"trøst", at IBM i forvejen havde meddelt at de ikke kunne godkende
forslaget.
 
Retssagen

Efter at vor advokat Henrik Christrup og IBMs advokat Søren Juul 
har fremsendt deres endelige ankeprocesskrifter til Østre Landsret, 
og samtidig udvekslet disse, blev der ved et møde i Landsretten 
bestemt at sagen skulle berammes til januar 2004. Efter 
anmodning fra IBM blev sagen senere udskudt til marts 2004.
 
På pensionsfondsmødet anbefalede Thune Højberg meget kraftigt at
man skulle forsøge at opnå et forlig ved at lade advokaterne tale 
sammen.
 
Og der skal ikke herske tvivl om, at vi i SMIPs bestyrelse fremdeles 
er parate til at genoptage den dialog, som IBMs ledelse desværre 
afbrød, men som havde til formål at forsøge at opnå et forlig 
mellem parterne. En dialog, som vi også gerne ser etableret mellem
vore advokater, idet vi mener, at et forlig er at foretrække for begge
parter.
 
Nyt vedrørende bestyrelsen

Vi har budtClaus Heisterberg-Andersen velkommen som nyt 
medlem af bestyrelsen.
 
Leif Molin har desværre, af helbredsmæssige grunde, måtte trække 
sig lidt tilbage fra bestyrelsesarbejdet, hvorfor jeg indtil videre 
fungerer som formand.
 
Vi ønsker jer en god sommer.
 
 
Venlig hilsen
p.b.v.
Jørgen E. Olsen


