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7. Ændringer til vedtægter og regulativ

• Pr. 13. januar 2019 er der vedtaget ny lov om Firmapensionskasser til 
erstatning af tidligere Lov om tilsyn med Firmapensionskasser, inkl. 
bekendtgørelser 

• Da der flere steder i pensionsfondens vedtægter og regulativ findes 
henvisninger til og formuleringer fra den gamle lovgivning, er det nødvendigt 
med mindre ændringer af fondens vedtægter og regulativ.

• Bestyrelsen har ønsket at foretage så få ændringer som muligt.

• Ændringerne vil ikke have betydning for det enkelte medlem.

• Der stemmes om ændringerne særskilt



2018-03-202

Ny lov om firmapensionskasser og bekendtgørelser
Navn Nr.

Lov om firmapensionskasser 1703 af 27-12-2018

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre 

Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. 36 af 04-01-2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder 23 af 04-01-2019

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og 

firmapensionskasser 16 af 04-01-2019

Bekendtgørelse om ledelse og styring af firmapensionskasser 7 af 04-01-2019

Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser 8 af 04-01-2019

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser 10 af 04-01-2019

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 11 af 04-01-2019

Bekendtgørelse om firmapensionskassers indberetning og følsomhedsanalyser (stress tests) 15 af 04-01-2019

Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om firmapensionskasser 12 af 04-01-2019

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for 

firmapensionskasser 13 af 04-01-2019

Bekendtgørelse om fusion af firmapensionskasser 14 af 04-01-2019

Bekendtgørelse om god skik og oplysningspligt for firmapensionskasser 9 af 04-01-2019

Bekendtgørelse om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for firmapensionskasser og 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 6 af 04-01-2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder 1737 af 19-12-2017

Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og 

Lønmodtagernes Dyrtid 283 af 27-03-2014

Bekendtgørelse om information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber 44 af 19-01-2014

Bekendtgørelse om outsourcing 1304 af 25-11-2010

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, nr. 2, og §§ 7 og 9 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed... 51 af 18-01-2010

Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i firmapensionskasser 1014 af 28-10-2009

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser 10 af 04-01-2019

https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Lovsamling/Forsikringsomraadet/Firmapensionskasser
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Ny lov om firmapensionskasser – Generelle ændringer
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Ændringer til Vedtægten Begrundelse

”Lov om tilsyn med Firmapensionskasser” ændres til ”Lov om 
Firmapensionskasser”

Ny lovgivning

Henvisninger til ”Tilsynsloven” ændres til henvisninger til ”Lov om 
Firmapensionskasser”

Ny lovgivning

”Forretningsfører” ændres til ”direktør”. Ny lovgivning

Pensionsregulativ

”Lov om tilsyn med Firmapensionskasser” ændres til ”Lov om Firmapensionskasser”
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Paragraf 13. Ledelsens sammensætning, stk.13

Nuværende Forslag Begrundelse

Stk. 13 - De i paragraf 4, stk. 3 nævnte 

medlemmer med hvilende pensionsret 

er ikke valgbare til Pensionsfondens 

bestyrelse. 

Udgår I følge lovens §30 om bestyrelsens 

sammensætning er alle fondens medlemmer 

valgbare. Bestyrelsen ønsker ikke at have 

begrænsninger i valg til bestyrelsen udover loven.

Vedtægter, nuværende Paragraf 4. Medlemmer 
Stk. 3 - Ved personer med hvilende pensionsret forstås medlemmer, som er berettiget til opsat eller udsat 

pension i henhold til Pensionsregulativets bestemmelser, samt personer, hvis ansættelse i det tilknyttede 

selskab ophører, og hvis helbred er så forringet i forhold til tidspunktet for medlemmets indtræden i 

Pensionsfonden, at det kan dokumenteres, at personen alene kan tegne forsikring under skærpede vilkår i 

et andet selskab. 

Lov om Firmapensionskasser, Paragraf 30
En firmapensionskasse skal have en bestyrelse bestående af en formand og et antal andre 

bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst halvdelen vælges af og blandt medlemmerne i firmapensionskassen, 

medmindre Finanstilsynet under hensyn til firmapensionskassens forhold tillader en anden 

sammensætning af bestyrelsen. 

Ny lov: Ændring af Vedtægtens §13
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Ny lov: Ændring af Vedtægtens §20
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Paragraf 20. Anbringelse af Pensionsfondens midler 

Nuværende Forslag Begrundelse
Stk. 2 – Pensionsfondens øvrige midler til 
dækning af pensionshensættelserne (dog max. 
70%) kan anbringes i kapitalandele 
(investeringsforeninger, aktier m.v.) samt andre 
lån og værdipapirer i henhold til tilsynslovens 
bestemmelser. 

Udgår Stk.2 foreslås at udgå, da 
anbringelsesområdet generelt er noget, som 
loven tager ganske præcist stilling til. 
Bestyrelsen ønsker ikke at fastholde regler, 
der kan være i konflikt med loven.

Stk. 3 – De begrænsninger for midlernes 
anbringelse, der er fastsat i stk. 2, kan fraviges 
af Finanstilsynet 

Udgår Stk. 3 foreslås at udgå, da 
anbringelsesområdet generelt er noget, som 
loven tager ganske præcist stilling til. 
Bestyrelsen ønsker ikke at fastholde regler, 
der kan være i konflikt med loven.
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Ny lov: Ændring til Vedtægtens §21
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Paragraf 21. Anvendelse af overskud og dækning af underskud, Stk.2

Nuværende Forslag Begrundelse

I tilfælde af konstateret underskud, 
der bevirker, at Pensionsfondens 
basiskapital ikke er tilstrækkelig, 
udarbejdes en plan for 
genoprettelse af Pensionsfondens 
økonomiske stilling. Planen skal 
tilsigte en genoprettelse af den 
økonomiske stilling over et kortere 
tidsrum, der fastlægges af 
Finanstilsynet. Pensionsfonden 
skal forelægge planen for 
Finanstilsynet til bedømmelse af, 
om planen indeholder de 
foranstaltninger, som skønnes 
nødvendige.

Finanstilsynet kan påbyde 
pensionsfonden at udarbejde en 
genoprettelsesplan, hvis 
pensionsfonden har 
utilstrækkelige aktiver til at 
dække de pensionsmæssige 
hensættelser. Planen skal tilsigte 
en genoprettelse af aktiverne 
inden for rimelig tid, som 
fastsættes af Finanstilsynet.

Forslaget skyldes den ændrede 
lovgivning og indebærer en 
forenkling af bestemmelsen og er 
nu på linje med lovens §83.

Fonden kan ikke pålægge 
Finanstilsynet at gøre noget 
bestemt i Fondens egne 
vedtægter, hvorfor det rent 
sprogligt er mere korrekt at skrive 
"Finanstilsynet kan" i Fondens 
vedtægter i stedet for 
"Finanstilsynet skal"

Lov om Firmapensionskasser, Paragraf 83
Finanstilsynet skal påbyde en firmapensionskasse at udarbejde en genoprettelsesplan, hvis firma-
pensionskassen har utilstrækkelige aktiver til at dække de pensionsmæssige hensættelser. Planen skal til-
sigte en genoprettelse af aktiverne inden for rimelig tid, som fastsættes af Finanstilsynet.
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Ny lov: Ændring til Vedtægtens §24
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Paragraf 24. Genoprettelsesplaner
Nuværende Forslag Begrundelse

Stk. 1. Er Pensionsfondens 
basiskapital ikke tilstrækkelig, skal 
Finanstilsynet pålægge 
Pensionsfonden at udarbejde en 
plan for genoprettelse af dens 
økonomiske stilling. Planen skal 
tilsigte en genoprettelse af den 
økonomiske stilling over et kortere 
tidsrum, der fastsættes af 
Finanstilsynet. Pensionsfonden 
skal forelægge planen for 
Finanstilsynet til bedømmelse af, 
om planen indeholder de 
foranstaltninger, som skønnes 
nødvendige.

Finanstilsynet kan påbyde 
pensionsfonden at udarbejde en 
genoprettelsesplan, hvis 
pensionsfonden har utilstrækkelige 
aktiver til at dække de 
pensionsmæssige hensættelser. 
Planen skal tilsigte en 
genoprettelse af aktiverne inden for 
rimelig tid, som fastsættes af 
Finanstilsynet. I øvrigt henvises til 
lov om firmapensionskasser 
paragraf 83.

Forslaget skyldes den ændrede 
lovgivning og indebærer en 
forenkling af bestemmelsen og 
er nu på linje med lovens §83.

Fonden kan ikke pålægge 
Finanstilsynet at gøre noget 
bestemt i Fondens egne 
vedtægter, hvorfor det rent 
sprogligt er mere korrekt at 
skrive "Finanstilsynet kan" i 
Fondens vedtægter istedet for 
"Finanstilsynet skal"

Lov om Firmapensionskasser, Paragraf 83
Finanstilsynet skal påbyde en firmapensionskasse at udarbejde en genoprettelsesplan, hvis firma-
pensionskassen har utilstrækkelige aktiver til at dække de pensionsmæssige hensættelser. Planen skal til-
sigte en genoprettelse af aktiverne inden for rimelig tid, som fastsættes af Finanstilsynet.
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Ny lov: Ændring til Vedtægtens §25 (1/3)
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Paragraf 25. Opløsning af Pensionsfonden

Nuværende Forslag Begrundelse
Ingen Tilføjelse af Stk.9. 

Stk. 9 - I øvrigt henvises til lov om 
firmapensionskasser §78, §86-87

Indholdet i §25 dækkes af flere paragraffer i Lov om 
Firmapensionskasser og vurderes ikke at være i 
modstrid med lovgivningen.
Bestyrelsen ønsker ikke at rette unødigt i vedtægterne, 
hvorfor der ønskes alene tilføjet en henvisning til 
gældende lovgivning, Lov om Firmapensionskasser §§
78, 86 og 87
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Ny lov: Ændring til Vedtægtens §25 (2/3)

9 IBM CONFIDENTIAL

Nuværende Paragraf 25. Opløsning af Pensionsfonden.

Stk. 1 - Pensionsfonden skal opløses, såfremt
1. den ikke har nogen bestyrelse eller aktuar, og dette ikke afhjælpes inden en af Finanstilsynet fastsat frist,
2. Pensionsfondens medlemstal bliver mindre end 50,
3. en så stor del af medlemskredsen forlader Pensionsfonden i forbindelse med et frasalg af en del af virksomheden, at 

det vil bringe de resterende medlemmers rettigheder ifølge vedtægter og Pensionsregulativ i fare,
4. hvis IBM's virksomhed ophører, eller virksomheden afhændes, med mindre ved afhændelsen erhververen indtræder i 

IBM's forpligtelser,
5. Pensionsfondens forpligtelser er fuldt indfriet, eller
6. Pensionsfondens koncession tilbagekaldes.

Stk. 2 - Skal Pensionsfonden opløses efter stk. 1, kan Finanstilsynet træffe beslutning om, at bestanden af pensionstilsagn 
skal søges overdraget til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse omfattet af tilsynsloven, eller at bestanden af
pensionstilsagn skal tages under administration, eller at der skal ske udlodning af Pensionsfondens formue.
Stk. 3 - Lov om forsikringsvirksomhed om administration af en livsforsikrings bestand finder tilsvarende anvendelse på en 
bestand af pensionstilsagn. 
Stk. 4 - Beslutning om opløsning af Pensionsfonden efter stk. 1 kan kun træffes af:

1. Medlemsmøde i forbindelse med en overdragelse af hele bestanden efter tilsynsloven, 
2. Medlemsmøde, såfremt ingen medlemmer modsætter sig opløsningen jf. tilsynsloven, eller
3. Finanstilsynet, såfremt den ifølge tilsynsloven anførte opløsning ikke finder sted.

Stk. 5 - Opløsning af Pensionsfonden sker ved likvidation, medmindre Finanstilsynet giver tilladelse til, at samtlige 
Pensionsfondens aktiver og passiver som helhed overdrages til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse.
Stk. 6 - Likvidation foretages af to likvidatorer, der vælges på et medlemsmøde. I modsat fald udnævner Finanstilsynet en 
eller flere likvidatorer. Taler hensynet til medlemmerne eller kreditorerne herfor, kan Finanstilsynet udnævne en likvidator til at 
foretage likvidationen sammen med de af medlemsmødet valgte.
Stk. 7 - Likvidationen sker i henhold til en af likvidatorerne udarbejdet delingsplan, som forelægges til Finanstilsynets 
godkendelse jf. vedtægternes paragraf 23, stk. 2.
Stk. 8 - I tilfælde af opløsning skal alle løbende og endnu ikke aktuelle pensionsforpligtelser opfyldes i det omfang, 
Pensionsfondens midler tillader det. Et eventuelt overskud tilfalder IBM.
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Ny lov: Ændring til Vedtægtens §25 (3/3)
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Lov om Firmapensionskasser, Paragraf 78, 86-87

§ 78. Er andet ikke fastsat i lovgivningen, gennemføres beslutning om opløsning af en firmapensions- kasse ved likvidation. 
Generalforsamlingen kan vælge en eller flere likvidatorer til at foretage afviklingen. I firmapensionskasser, hvor det pensionstegnende 
firma udpeger medlemmer af bestyrelsen, der besidder det stemmemæssige flertal, udpeges likvidator af det pensionstegnende firma. 
Finanstilsynet kan udnævne en likvidator til at foretage likvidationen sammen med de likvidatorer, der er valgt af generalforsamlingen 
eller udpeget af det pensionstegnende firma, hvis hensynet til medlemmerne eller kreditorerne taler derfor. Udpeges likvidator ikke i 
henhold til 2. eller 3. pkt., udnævner Finanstilsynet en eller flere likvidatorer.
Stk. 2. Træder en firmapensionskasse i likvidation, kan Finanstilsynet træffe afgørelse om, at firmapensionskassens pensionsbestand 
tages under administration.

§ 86. Finanstilsynet kan inddrage tilladelsen til at drive pensionskassevirksomhed, hvis
1) firmapensionskassen anmoder herom,
2) firmapensionskassen gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov,
3) firmapensionskassen ikke opfylder kravene i kapitel 5,
4) der ikke udøves pensionskassevirksomhed i en periode på over 6 måneder,
5) firmapensionskassen ikke inden for de frister, der er fastsat af Finanstilsynet, har gennemført de foranstaltninger, som er angivet i de 

genoprettelsesplaner, der er nævnt i § 83, eller
6) et påbud efter §§ 48 eller 84 ikke er efterkommet inden for en frist, der er fastsat af Finanstilsynet.

§87. En firmapensionskasse skal opløses, hvis
1) den ikke har nogen bestyrelse eller ansvarshavende aktuar og dette ikke afhjælpes inden for en frist, der er fastsat af Finanstilsynet,
2) en så̊ stor del af medlemskredsen forlader firmapensionskassen i forbindelse med et frasalg af en del af det pensionstegnende 

firma, at det vil bringe de resterende pensionsmodtageres og medlemmers rettigheder ifølge vedtægter og regulativ i fare,
3) det pensionstegnende firma nedlægges i sin helhed,
4) firmapensionskassens forpligtelser er fuldt indfriede eller
5) firmapensionskassens tilladelse inddrages.

Stk. 2. Skal en firmapensionskasse opløses efter stk. 1, kan Finanstilsynet træffe beslutning om, at pensionstilsagnene skal søges 
overdraget til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse, eller at bestanden af pensionstilsagn skal tages under
administration i overensstemmelse med §§ 253-258 i lov om finansiel virksomhed, eller at der skal ske udlodning af 
firmapensionskassens formue.
Stk. 3. Finanstilsynet kan i forbindelse med inddragelse af firmapensionskassens tilladelse forbyde firmapensionskassen at råde over 
sine aktiver eller begrænse dens rådighed herover. § 49, stk. 4, og regler fastsat i medfør af § 49, stk. 5, gælder også̊ i disse tilfælde.


