TDC Pensionskasse

999999-99994. april 2019

Til medlemmerne i TDC Pensionskasse
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i TDC Pensionskasse
tirsdag den 30. april 2019 kl. 17.30
hos Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 12
Valg af dirigent
a.

Bestyrelsens beretning

b.

Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse

c.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab

d.

Eventuelle forslag fra bestyrelse, revisor, aktuar, Finanstilsynet eller medlemmerne
(i) Forslag fra bestyrelsen om ændring af pensionskassens vedtægter
(ii) Forslag fra bestyrelsen om ændring af pensionskassens pensionsregulativ
(iii) Forslag fra bestyrelsen om ændring af pensionskassens udbetalingsregulativ
(iv) Godkendelse af lønpolitik for TDC Pensionskasse

e.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 17

f.

Valg af revisor(er)

g.

Eventuelt

Årsrapporten 2018 er tilgængelig elektronisk på pensionskassens hjemmeside, www.tdcpensionskasse.dk, under menupunktet ’Om os’. Et trykt eksemplar kan rekvireres ved henvendelse på pensionskassens kontorer i Aarhus og København eller ved at sende en mail til pensionmedlem@tdc.dk.
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For en uddybning af de under pkt. d. fremsatte forslag henvises til vedlagte bilagspakke bestående af:
A. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter, pensionsregulativ og udbetalingsregulativ samt forslag til lønpolitik (Bilag A)
B. Vedtægter (Bilag B1), pensionsregulativ (Bilag B2) og udbetalingsregulativ (B3),
hvor ændringer i forhold til gældende versioner er markerede
C. Lønpolitik (Bilag C)
Frem til afholdelse af den ordinære generalforsamling er materialet også tilgængeligt på pensionskassens hjemmeside.
I forlængelse af generalforsamlingens afholdelse vil der blive serveret en let anretning.
Tilmelding til generalforsamlingen og fuldmagtsafgivelse kan ske indtil torsdag den 25.
april 2019 kl. 23.59 på pensionskassens hjemmeside, www.tdcpensionskasse.dk. Adgangskort udleveres på dagen for generalforsamlingen fra kl. 16.00 ved henvendelse ved et af udleveringsbordene, hvor generalforsamlingen afholdes.
Der arrangeres bustransport fra Jylland og Sjælland. Se nærmere information om opsamlingssteder og -tidspunkter på pensionskassens hjemmeside under menupunktet ’tilmelding
til generalforsamling’, hvor du også skal tilmelde dig bustransporten, hvis du ønsker at benytte dig af den mulighed.
Hvis du ønsker at tilmelde dig generalforsamlingen eller afgive fuldmagt til en anden person,
men ikke har adgang til internettet, er du velkommen til at kontakte Medlemsservice på telefon 66 66 44 44 (tast 1) på hverdage i tidsrummet 10.00 – 14.00.
Bestyrelsen ser frem til at byde dig velkommen til generalforsamling.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

