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Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond 

 

 

25. februar 2019 

 

 

 

 

 

 

Kære SMIP medlem 

 

 

I perioden fra medlemsmødet i IBM Pensionsfond den 23 april 2018, og til dato, har vi 

modtaget flere henvendelser der drejer sig om forståelsen af det sidste afsnit og den sidste 

sætning i referatet fra medlemsmødet: 

 

Uddrag af referatets punkt 7. Eventuelt: 

 

”Der var modtaget spørgsmål fra Claus Heisterberg vedrørende beregning af bidrag 

og hensættelser. 

 

Leif Breum besvarede spørgsmålet med udgangspunkt i svar indhentet fra aktuaren.  

 

Leif Breum kunne bekræfte Søren Rasmussens antagelse om, at der kun ydes 

pension efter reglerne om opsat henholdsvis tidlig pension, såfremt der af IBM 

indbetales et sådant beløb, at Pensionskassens status efter aktuarens beregning ikke 

forringes. Ellers beregnes opsat og tidlig pension alene på basis af 

pensionshensættelsen for medlemmet. Dette sker dog sjældent”. 

 

 

Lad os forsøge at forklare hvordan dette skal forstås: 

 

Med udgangen af 2007 ændrede IBM praksis ved beregning af Tidlige og Opsatte pensioner. 

Tidligere havde IBM altid indbetalt alle nødvendige beløb til Pensionsfonden, således at 

pensionsordningens tilsagn kunne opfyldes. 

 

Med udgangen af 2007 besluttede IBM at gøre brug af denne ordlyd i pensionsregulativet: 

 

Der kan kun ydes pension efter denne paragrafs bestemmelser, såfremt der af IBM 

Danmark ApS indbetales et sådant beløb, at Pensionskassens status efter aktuarens 

beregning ikke forringes. Ellers beregnes Tidlig/Opsat pension alene på basis af 

pensionshensættelsen for medlemmet. 

 

Dette betyder, at der ved beregningen af Tidlige og Opsatte pensioner, i perioden fra 

udgangen af 2007 og til dato, ikke er blevet indbetalt de beløb, der er nødvendige for at 

pensionsordningens tilsagn kan opnås. 

 

Alle Tidlige og Opsatte pensioner er siden 2007 udelukkende blevet beregnet baseret på det 

enkelte medlems pensionshensættelse.  

Størrelsen af den enkeltes hensættelse fremgår tydeligt af det årlige pensionsbrev. 

 

Dette har til dato ramt de ca. 300 medlemmer der har valgt Tidlig eller Opsat pension. 

 

I forhold til den lovede Alderspension indebærer dette at der er medlemmer der modtager 

en pension der er op til 30-40% mindre end den lovede Alderspension. 
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Folketinget har i december 2018 vedtaget en ny lov om firmapensionskasser. 

 

Det er på nuværende tidspunkt ikke kendt, om IBM's pensionsfond, på baggrund af den nye 

lov vil foreslå ændringer til pensionsfondens vedtægter og regulativ - eller hvad 

ændringerne i givet fald vil gå ud på. 

 

Eventuelle ændringsforslag skal i følge pensionsfondens vedtægter sendes ud til alle 

medlemmer inden årsmødet. 

 

SMIP's bestyrelse vil tage stilling til eventuelle ændringer og informere SMIP's medlemmer, 

herunder evt. anbefale ændringer til eller forkastning af ændringsforslag. 

 

Hvis nogen er interesseret i at gennemlæse den vedtagne lov er her et link til den: 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201813L00079 

 

 

Du er altid velkommen til at konsultere SMIP (info@smip.dk) hvis du har spørgsmål, 

ligesom du meget gerne må fordele denne skrivelse til de pensionsfond medlemmer der 

ikke er medlem af SMIP. 

 

 
Mvh… Bestyrelsen 

info@smip.dk                                                          SMIP 

Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond 

 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201813L00079
mailto:info@smip.dk
mailto:info@smip.dk
http://smip.dk/

