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Til IBM Pensionsfonds medlemsmøde den 11. april 2019 
 
 

Forslag til ændring af Vedtægternes Paragraf 21 Stk. 2 og Paragraf 24 Stk. 1  
 
Som alternativ til de af bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af Vedtægternes paragraf 21 Stk. 2 og 
paragraf 24 Stk. 1, bedes nedenstående forslag behandlet på medlemsmødet den 11. april 2019. 
 
 
 
Nuværende Paragraf 21 Stk. 2 
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. 
 
 
Forslået ændring af Paragraf 21 Stk. 2 
Pensionsfonden skal udarbejde en genoprettelsesplan, hvis pensionsfonden har utilstrækkelige aktiver til at 
dække de pensionsmæssige hensættelser. Planen skal være konkret og gennemførlig og skal tage hensyn til 
pensionsfondens konkrete forhold. Planen skal tilsigte en genoprettelse af aktiverne indenfor rimelig tid, 
som fastsættes af Finanstilsynet. Pensionsfonden skal forelægge genoprettelsesplanen til godkendelse af 
Finanstilsynet. I øvrigt henvises til lov om firmapensionskasser paragraf 83. 
 
 
 
Nuværende Paragraf 24 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. 
 
 
Forslået ændring af Paragraf 24 Stk. 1 
Pensionsfonden skal udarbejde en genoprettelsesplan, hvis pensionsfonden har utilstrækkelige aktiver til at 
dække de pensionsmæssige hensættelser. Planen skal være konkret og gennemførlig og skal tage hensyn til 
pensionsfondens konkrete forhold. Planen skal tilsigte en genoprettelse af aktiverne indenfor rimelig tid, 
som fastsættes af Finanstilsynet. Pensionsfonden skal forelægge genoprettelsesplanen til godkendelse af 
Finanstilsynet. I øvrigt henvises til lov om firmapensionskasser paragraf 83. 
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