
Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond                                                              

 

8. juni 2015 

 

Ad 4) Hvor mange medlemmer har modtaget forhøjet pension jf. § 9 stk. 4 og § 10 stk. 3 
(Bilag 6) 

 
Bemærkninger: 

  

Alle ekstra pensionshensættelser er godkendt og foretaget af IBM. 

 

I perioden fra IBM Pensionsfonds (Pensionskasses) etablering i 1972 og frem til år 2000 er der 

altid fortaget ekstra pensionshensættelser til at afdække tidlige og opsatte pensioner. 

 

Af Pensionskasses Årsrapporter (Ledelsesberetning og årsregnskaber) fremgår: 

 

I perioden fra år 2000 og frem til og med år 2007 er der, for 296 medlemmer, fortsat 

foretaget ekstra pensionshensættelser, til at afdække tidlige og opsatte pensioner, ialt kr. 

308,5 mio.  

 

For de i 2007 udbetalte pensioner til 707 personer, er der foretaget ekstra 

pensionshensættelser til at afdække alle tidlige og opsatte pensioner. Alt i overensstemmelse 

med tilsagnsordningen og pensionsregulativet.  

 

Det er ikke klart, om der i 2007 er yderligere tidlige og opsatte pensioner, hvor der ikke er 

foretaget ekstra pensionshensættelser, idet hverken Pensionskassen eller IBM har informeret 

medlemmerne om datoen for den ændrede måde at beregne pensioner på.   

 

Medlemmerne er på intet tidspunkt blevet informeret om at Pensionskassen og IBM, for en 

gruppe af medlemmer (dem der ikke forbliver aktive til det 65. år), har ændret en 

tilsagnsordning til en bidragsordning. 

 

Denne ændring tillader nu ikke længere medlemmerne at kontrollere korrektheden af de 

beregnede pensioner.  

Det er min opfattelse at der hverken i IBM Pensionsfonds bestyrelse eller i den administrative 

ledelse af Pensionskassen er personer der er i stand til at kontrollere de aktuar beregnede 

pensioner. 

 

Der har været medlemmer der har krævet at få udleveret dokumentation der tillod en 

kontrolberegning af den aktuarberegnede pension.  

Den udleverede dokumentation har dog vist sig at være utilstrækkelig, til en kontrolregning 

(Ref. Aktuar Jørgen Svendsen).  

 

De medlemmer der har forladt IBM inden det 65. år, i perioden fra 2008 til 2014, har haft 

valget mellem tidlig eller opsat pension, uden at IBM har foretaget ekstra hensættelser.  

 

Af de ved udgangen af 2014 nævnte pensioner til 938 medlemmer, har ca. 707 personer 

således fået beregnet den pension tilsagnsordningen tilsagde dem, medens de ca. 231 

medlemmer der er gået på tidlig eller opsat pension i perioden fra år 2008 til år 2014, må leve 

med en nedsat pension. 

Det samme vil gælde for de, af de 353 ved udgangen af 2014 stadig aktive medlemmer, der 

ikke opnår at blive alderspensioneret. 

 

Det vil sige at ca. 500 af pensionskassens ca. 1300 medlemmer, over tid må se i øjnene at 

deres pension er eller vil blive væsentligt mindre end forventet (op til 40%).  

 

Alt dette, såfremt IBM fortsat undlader at foretage ekstra hensættelser i Pensionskassen, til at 

afdække tidlige og opsatte pensioner.  
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Ekstra hensættelser, til at afdække tidlige og opsatte pensioner, er i perioden fra 1972 og til 

2007, altid blevet foretaget af IBM således at Pensionskassens status efter aktuarens 

beregning ikke forringes. 

 

 

Sign. 

 
   Kai Adelhorst 


