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§ 1 Pensionskassens formSl
Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-
heden kan drives i datterselskabsform.

og livsforsikringsvirksomhed. Livsforsikringsvirksom-

V

Stk. 2
Pensionskassen er en selvstaendig institution, hvis midler ikke ma anvendes til andre formal end de i
denne vedtaagt naevnte.

Stk. 3
Medlemmerne haefter ikke personligt for pensionskassens forpligtelser.

§ 2 Pensionskassens navn og hjemsted
Pensionskassens navn er "Paedagogernes Pension - pensionskassen for paedagoger"- binavne er "Paeda-
gogernes Pensionskasse", "Paedagogernes Pension", "Paedagogernes Pensionsforsikring", "Paedagogernes

Pension og Forsikring", "Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger" og "Paedagog Pension". Dens

hjemsted er K0benhavns Kommune.

§ 3 Pensionskassens medlemskreds
Som medlemmer af pensionskassen optages paedagoger samt visse ikke-paedagoguddannede, som er
forpligtet og berettiget til medlemskab af pensionskassen i medf0r af overenskomst mellem Kommuner-
nes Landsforening (KL) og B0rne- og Ungdomspaedagogernes Landsforbund (BUPL). Desuden optages
som medlem af pensionskassen de kunder, som i forbindelse med overdragelsen af forsikringsbestanden
fra Livsforsikringsselskabet A/S til pensionskassen ikke kan optages som medlem af pensionskassen i
henhold til bestemmelsens 1. punktum.

Stk. 2
Som medlemmer kan endvidere, med bestyrelsens godkendelse, optages paedagoger og andre grupper,
der udf0rer paedagogisk arbejde, for hvem BUPL har indgaet overenskomst, der forpligter og berettiger til
medlemskab efter samme regler, som de i stk. 1 neevnte overenskomster indgaet mellem KL og BUPL.

Stk. 3
Med bestyrelsens godkendelse kan ligeledes optages medlemmer, som i medf0r af anden overenskomst
end de i stk. 1 og 2 omtalte, udf0rer paedagogisk arbejde eller arbejde i forbindelse hermed. Den pagael-
dende overenskomst skal forpligtige og berettige til medlemskab efter samme regler, som de i stk. 1
naevnte overenskomster indgaet mellem KL og BUPL.

§ 4 Pensionskassens medlemmer
Pensionskassens medlemmer er de personer, der er optaget efter § 3, og som ikke senere er udtradt
med godtg0relsesbel0b for indbetalinger i henhold til de i § 3 naevnte overenskomster.

§ 5 Anbringelse af pensionskassens midler
Pensionskassens midler anbringes efter retningslinier, der fastsaettes af bestyrelsen.

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen bestir af 9 medlemmer. Af disse udpeges 2 af Kommunernes Landsforening og 2 af B0rne-
og Ungdomspasdagogernes Landsforbund. Pa generalforsamlingen vaelges der 3 af og blandt pensions¬
kassens medlemmer og 2 uafheengige medlemmer. Der vaelges suppleanter for de blandt pensionskas¬
sens medlemsvalgte valgte 3 medlemmer. Genvalg og genudpegning til bestyrelsen kan finde sted uden
begraensninger.
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Stk. 2
Funktionsperioden for de 4 organisationsudpegede og 3 medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen er pa
4 ar ad gangen. Funktionsperioden pabegyndes for de 4 organisationsudpegede medlemmer og for det
ene af de 3 medlemsvalgte medlemmer efter afslutningen af den f0rste ordinaere generalforsamling efter
et kommunalvalg, mens funktionsperioden for de 0vrige 2 medlemsvalgte medlemmer pabegyndes 2 ar
efter afslutningen af den forste ordinaere generalforsamling efter et kommunalvalg. De 2 uafhaengige
medlemmer vaelges for 2 ar ad gangen.

Stk. 3
Bestyrelsen fastsaetter selv sin forretningsorden og vaelger en formand og to neestformaend. Formanden
vaelges blandt de af Kommunernes Landsforening udpegede medlemmer. F0rste naestformand vaelges
blandt de af Borne- og Ungdomspaedagogernes Landsforbunds udpegede medlemmer. Anden naestfor¬
mand vaelges blandt de af pensionskassens medlemmer valgte medlemmer.

Stk. 4
Bestyrelsens medlemmer ska! vaere myndige og radige over deres bo og ma ikke vaere knyttet til pensi¬
onskassens administration.

Stk. 5
Bestyrelsen afholder mode, sa ofte formanden bestemmer det, eller et medlem af bestyrelsen, en revisor
eller den ansvarshavende aktuar forlanger det.

Stk. 6
Bestyrelsens moder indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Stk. 7
Bestyrelsen er beslutnlngsdygtig, nar over halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutning tages med
simpelt stemmeflertal, og saledes at formandens stemme er afgorende, hvis stemmerne star lige.

Stk. 8
Over forhandlingerne fores en protokol, som underskrives af samtlige tilstedevasrende medlemmer af be¬
styrelsen.

§ 7 Bestyrelsens funktioner
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af pensionskassen og udover de funktioner, som lovgivningen
palasgger den. Bestyrelsen udover pa generalforsamllngens vegne de funktioner, som ikke ved disse ved¬
taegter udtrykkelig er henlagt til anden myndighed.

§ 8 Direktionen
Direktionen leder pensionskassens daglige anliggender inden for de i vedtaegterne bestemte graenser og
under ansvar over for bestyrelsen.

§ 9 Pensionskassens tegningsregler
Pensionskassen tegnes:
1)	af den samlede bestyrelse, eller
2)	af bestyrelsens formand eller en naestformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller

med en direktor.

Stk. 2
Den samlede bestyrelse kan meddele andre personer prokura enten i forening med et medlem af direkti¬
onen eller to i forening.



Vedtaegter for Psedagogernes Pension
5.4.2017

Side 4 af 6

§ 10 Pensionskassens Srsregnskab og koncernregnskab
Regnskabsaret l0ber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2
Pensionskassens koncernregnskab og arsregnskab opg0res i overensstemmelse med vedtaegternes regn-
skabsbestemmelser og god regnskabsskik.

Stk. 3
Viser arets resultat et overskud, henlaegges dette til pensionskassens egenkapital. Viser arets resultat et
underskud, daskkes dette af pensionskassens egenkapital eller pa anden made efter bestyrelsens naer-
mere beslutning.

Stk. 4
Den f0r 1990 opbyggede sikkerhedsfond ma ikke formindskes. Midler, der er henlagt til sikkerhedsfon-
den, kan ikke fraf0res denne. Sikkerhedsfondens midler kan dog efter tilladelse fra Finanstilsynet anven-
des til daeknlng af tab ved afvikling af de pensionsmaessige forpligtelser eller pa anden made til fordel for
de forsikrede.

§11 Pensionskassens revision - offentliggorelse af regnskab
Offentligg0relsen af pensionskassens koncernregnskab og arsregnskab sker bl.a. pa PBU's hjemmeside.

Stk. 2
Pensionskassens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revlsor
vaelges for 1 ar ad gangen.

Stk. 3
Revlsorerne kan til enhver tid afskediges af generalforsamlingen.

§ 12 Generalforsamlingen
Ordinaer generalforsamling afholdes en gang arligt inden udgangen af april mined i Region Hovedstaden
med f0lgende dagsorden:
1.	Valg af dirigent
2.	Bestyrelsens beretning
3.	Forelaeggelse af regnskab til godkendelse samt forslag til anvendelse af eventuelt overskud eller

daekning af tab
4.	Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5.	Fastsaettelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmerne
6.	PBU's afl0nningspolitik
7.	Valg af revisor
8.	Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
9.	Eventuelt

Stk. 2
Generalforsamlingen bestar af 35 delegerede, der vaslges af og blandt pensionskassens medlemmer. De
delegerede vaelges med 3 fra hvert omrade svarende til BUPL's lokale fagforeningers geografiske omrade,
dog kun 1 fra Bornholm. Derudover vaelges 1 delegeret blandt de af pensionskassens medlemmer, der
h0rer under LFS-omradet.

Stk. 3
Indkaldelse til generalforsamling, med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen, ma tidligst foreta-
ges 4 uger f0r og senest 2 uger f0r generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved be-
kendtg0relse pa PBU's hjemmeside samt ved skriftlig indkaldelse af de delegerede.
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Stk. 4
Kun delegerede har ret til at stemme pa generalforsamlingen. Alle afg0relser, bortset fra forandringer i
vedtaegten og bestemmelser om pensionskassens opl0sning, jf. § 14 og § 15, traeffes ved almindelig
stemmeflertal.

Stk. 5
Pensionskassens og bestyreisens medlemmer har ret tii at overveere generalforsamlingen. Medlemmerne
1 pensionskassen har ret til at tage ordet der, selv om de Ikke er stemmeberettigede delegerede. Med¬
lemmer, der 0nsker at m0de pa generalforsamlingen, skal give meddelelse senest 3 dage f0r generalfor-
samlingens afholdelse.

Stk. 6
Ethvert medlem har ret til at fa et bestemt emne behandlet pa generalforsamlingen, safremt den pagael-
dende skriftligt fremsastter krav over for bestyrelsen i sa god tid, at emnet kan optages pa dagsorden for
generalforsamlingen. Pa den ordinasre generalforsamling vil altid kunne medtages forslag, der er meddelt
pensionskassens bestyrelse senest 1 mined forud for generalforsamlingen.

Emner, der kraever en saerlig forudgaende unders0gelse, vil dog, efter bestyreisens beslutning, kunne
henvises til senere behandling, safremt det ikke er muligt at forberede emnet tilstraekkeligt til generalfor¬
samlingen.

Stk. 7
Ekstraordinaer generalforsamling, der ligeledes finder sted i Region Hovedstaden, skal afholdes, nar be¬
styrelsen eller en af revisorerne finder dette hensigtsmaessigt. Endvidere skal ekstraordinaer generalfor¬
samling indkaldes inden 14 dage, nar det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af
en tiendedel af de stemmeberettigede pa generalforsamlingen.

§ 13 Urafstemning
Enhver pa en generalforsamling truffen afg0relse kan underkastes urafstemning efter f0lgende regler:
a)	Urafstemning skal foretages, safremt det senest 2 maneder efter den pagaeldende generalforsamlings

afholdelse vedtages af et flertal I bestyrelsen, eller safremt der fra mindst 15 pet. af pensionskassens
medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsaettes 0nske herom med angivelse af, hvilke emner
der skal g0res til genstand for urafstemning.

b)	Safremt urafstemningen viser, at et flertal af de i afstemningen deltagende og mindst 35 pet. af pen¬
sionskassens medlemmer stemmerfor, at generalforsamlingens afgorelse skal bortfalde eller aendres,
skal dette vaere gaeldende. I modsat fald gaelder den pa generalforsamlingen trufne afg0relse.

c)	Urafstemningen skal foretages senest 2 maneder efter, at begaeringen herom er fremsat.

§ 14 /Endring af vedtaegterne
Til aendring af denne vedtaegt skal mindst 2/3 af de delegerede pa en generalforsamling stemme for for¬
slag herom, og forslaget skal endvidere godkendes af Kommunernes Landsforening og Borne- og Ung-
domspaedagogernes Landsforbund.

§ 15 Pensionskassens oplosning
Pensionskassen skal soges oplost, dersom mindst % af de delegerede ved en skriftlig afstemning pa en
generalforsamling stemmer herfor, og bestyrelsen for pensionskassen, Kommunernes Landsforening og
Borne- og Ungdomspaedagogernes Landsforbund giver tilslutning hertil.
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§ 16 Ikrafttraedelse
Saledes vedtaget pa den ordinaere generalforsamling den 5. april 2017.

Som dirigent:


