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Aftale af 1. november 2015 

 

Aftale  
om  

pensionsoverførsel ved virksomhedsomdannelse m.v. 
Virksomhedsomdannelsesaftalen1 

 
 

 

 

Anvendelsesområde 

1.1.  

For selskaber, der har tilsluttet sig denne aftale, finder aftalen anvendelse på overførsel af pensionsmidler 

mellem obligatoriske pensionsordninger i forbindelse med en virksomhedsomdannelse eller en virksom-

hedsoverdragelse.  

 

1.2. 

Det er en forudsætning for aftalens anvendelse, at virksomhedsomdannelsen eller virksomhedsoverdra-

gelsen ikke har til hensigt at ændre virksomhedens pensionsordning. 

 

1.3.  

Aftalen finder anvendelse ved virksomhedsomdannelser og virksomhedsoverdragelser, der er omfattet af 

lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Følgende situationer betragtes som virk-

somhedsomdannelser/virksomhedsoverdragelse: 

1. To eller flere virksomheder sammensmeltes til en ny virksomhed. De sammensmeltede virksomhe-

ders aktiver og forpligtelser overdrages til den nye virksomhed. Det er en betingelse for, at denne af-

tale finder anvendelse, at en af de sammensmeltede virksomheders pensionsordning anvendes.  

2. To eller flere virksomheder sammensmeltes. De ophørende virksomheders aktiver og forpligtelser 

overdrages til en fortsættende virksomhed. Det er en betingelse for, at denne aftale finder anvendel-

se, at en af de sammensmeltede virksomheders pensionsordning anvendes. 

3. En bestående virksomhed spaltes. Ved spaltningen overdrages visse aktiver og forpligtelser fra en 

bestående til en bestående og en eller flere nystiftede virksomheder. Det er en betingelse for, at 

denne aftale finder anvendelse, at den eller de nystiftede virksomheder er tvunget til at anvende en 

bestemt pensionsordning såfremt det følger af en gældende kollektiv lønoverenskomst på området. 

4. En bestående virksomhed spaltes. Ved spaltningen overdrages aktiver og forpligtelser til to eller flere 

nystiftede virksomheder. Det er en betingelse for, at denne aftale finder anvendelse, at de nystiftede 

virksomheder er tvunget til at anvende en bestemt pensionsordning såfremt det følger af en gælden-

de kollektiv lønoverenskomst på området. Aftalen finder ikke anvendelse dersom de nystiftede virk-

somheder frit kan vælge nyt pensionsselskab. 

5. Der sker et helt eller delvist salg af en virksomhed til en anden virksomhed og de berørte medarbej-

dere skal optages i den eksisterende pensionsordning i den nye virksomhed. 

6. Når en offentlig virksomhed eller dele heraf privatiseres eller udliciteres, og de berørte medarbejdere 

som følge heraf skifter arbejdsgiver og såfremt det følger af en gældende kollektiv lønoverenskomst 

                                                
1 Virksomhedsomdannelsesaftalen består desuden af bilag A og bilag 1 til 3. 
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på området eller af en virksomhedsoverenskomst, at de berørte medarbejdere skal optages i den ek-

sisterende pensionsordning. 

7. Når dele af en virksomhed, offentlig eller privat, outsources eller bortforpagtes og de berørte medar-

bejdere som følge heraf skifter arbejdsgiver og dermed pensionsordning. Såfremt der i det nye an-

sættelsesforhold er en eksisterende pensionsordning, er det en betingelse for, at denne aftale finder 

anvendelse, at de outsourcede medarbejdere skal optages i denne ordning. 

 

8. Når en koncern ændrer på medarbejdernes ansættelsesforhold, således at medarbejderne kollektivt 

overgår til ansættelse i en anden af koncernens virksomheder og medarbejderne dermed skal ind-

træde i den modtagende virksomheds eksisterende pensionsordning i henhold til gældende kollektiv 

lønoverenskomst på området eller i henhold til en virksomhedsoverenskomst.  

 

Afgrænsning af anvendelsesområde 

2.1. 

Omdannelse til anden selskabsform betragtes ikke som virksomhedsomdannelse i relation til denne afta-

le. 

 

2.2. 

Aftalen finder ikke anvendelse ved overdragelse af aktier og anparter i aktie- eller anpartsselskaber.  

 

Definitioner 

3.1. Selskab 

Ved selskaber forstås i denne aftale livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og 

firmapensionskasser. 

 

3.2. Virksomhed 

Ved virksomhed forstås i denne aftale den juridiske enhed, hvor forsikrede er ansat. 

 

3.3. Virksomhedsomdannelse og virksomhedsoverdragelse  

Virksomhedsomdannelse og -overdragelse er defineret under pkt. 1.3. 

 

3.4. Obligatorisk pensionsordning 

Ved en obligatorisk pensionsordning forstås i denne aftale, en ordning, hvor en arbejdsgiver efter fastsat-

te kriterier skal pensionsforsikre sine medarbejdere eller bestemte grupper af medarbejdere i henhold til 

en lønoverenskomst eller en aftale med et pensionsselskab. 

 

Både den afgivende og den modtagende pensionsordning betragtes som obligatorisk i ovenstående for-

stand, selvom der er grupper af medarbejdere, der i forbindelse med overdragelsen eller omdannelsen 

gives mulighed for på individuel basis at træffe valg om, hvilken af de involverede pensionsordninger de 

ønsker at være medlem af for fremtidige bidrag. 

 

Medarbejdere, der i overensstemmelse hermed har valgt at lade deres fremtidige pensionsbidrag indgå 

på en anden af de involverede pensionsordninger end den oprindelige, er også omfattet af aftalens over-

førselsmuligheder.  

 

3.5. Forsikrede 

Ved forsikrede forstås i denne aftale ejeren af en pensionsordning. 
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3.6. Pensionsmidler 

Ved pensionsmidler forstås i denne aftale det beløb, som overføres fra det afgivende til det modtagende 

pensionsselskab. 

 

3.7. Opgørelsesdato og overførselsdato 

Ved opgørelsesdato forstås i denne aftale den dato, pr. hvilken pensionsordningen opgøres. Ved overfør-

selsdato forstås den dato, hvor pensionsmidlerne overføres. 

 

Betingelser for overførsler 

4.1. 

Et afgivende og et modtagende selskab har pligt til - efter skriftlig anmodning fra forsikrede - at overføre 

pensionsmidler til henholdsvis modtage pensionsmidler fra andre selskaber efter reglerne i denne aftale. 

 

4.2. 

Hvis den samlede sum af de pensionsmidler, der potentielt kan overføres, højst udgør 1 pct. af såvel det 

enkelte afgivende som det modtagende selskabs livsforsikringshensættelser, sker overførslen i henhold til 

pkt. 11.  

 

4.3. 

Hvis den samlede sum af de pensionsmidler, der potentielt kan overføres, udgør mellem 1 og 5 pct. af et 

af selskabernes livsforsikringshensættelse, sker overførslen også med udgangspunkt i pkt. 11. Dog gives 

det selskab, hvor den potentielle overførsel udgør mellem 1 og 5 pct., mulighed for at fastsætte særlige 

overførselsvilkår. Det er en forudsætning, at det kan godtgøres over for det andet berørte selskabs an-

svarshavende aktuar, at anvendelsen af pkt. 11 i det konkrete tilfælde vil føre til urimelig behandling af 

de berørte forsikringsbestande. 

 

Overførselsvilkår, der er fastsat efter denne bestemmelse og som fraviger pkt. 11, kan af det andet in-

volverede selskab bringes op over for Finanstilsynet.  

 

4.4. 

Udgør den samlede sum af pensionsmidler, der potentielt kan overføres, mindst 5 pct. af et af selskaber-

nes livsforsikringshensættelser, sker overførslen efter denne aftale. Såvel det eller de afgivende selska-

ber som det modtagende selskab har dog mulighed for at fastsætte visse værn. Det afgivende selskabs 

mulighed for at fastsætte visse værn er beskrevet i pkt. 4.5. Det modtagende selskabs mulighed for at 

fastsætte visse værn er beskrevet i pkt. 4.6. Også i forhold til muligheden for at indhente helbredsoplys-

ninger gør særlige regler sig gældende for denne størrelse overførsler, se pkt. 7.6. 

 

4.5.  

Et afgivende selskab kan gøre fradrag i værdien af de overførte ordninger i det omfang merværdier sva-

rende til den overførte bestand er mindre end de uamortiserede erhvervelsesomkostninger eller eksem-

pelvis som følge af et kurs- og/eller risikoværn, jf. pkt. 4.4.  

 

4.6. 

Det modtagende selskab kan eksempelvis opkræve bidrag til solvensdækning eventuelt kombineret med 

oprettelse af medlemskonti og/eller særlige bonushensættelser, jf. pkt. 4.4. og regler for tildeling af ud-

betalings- eller udløbsbonus. Desuden kan der eksempelvis oprettes en særlig bonusgruppe for den over-

førte bestand, ligesom risikoværn kan være nødvendigt.  
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Karenstidsbestemmelser 

5. 

Et modtagende selskab, der anvender karenstidsbestemmelser, har pligt til at medregne den seneste pe-

riode, hvor forsikrede i det afgivende selskab har været fuldt erhvervsdygtig med uafbrudt bidragsbeta-

ling ved opgørelse af, om karenstid er udstået, efter det modtagende selskabs almindelige regler om ud-

ståelse af karens. 

 

6. 

Det er en forudsætning for selskabernes pligt til at overføre pensionsmidlerne, at der skal betales pensi-

onsbidrag for den enkelte forsikrede i det modtagende selskab. Aftalen omfatter ikke overførsel af pensi-

onsmidler, hvis den forsikrede inden overførselsdatoen afgår ved døden eller har anmeldt en forsikrings-

begivenhed.  

 

Helbredsvurdering 

7.1.  

Det modtagende selskab er forpligtet til at modtage de fremtidige bidragsbetalinger og de tilhørende op-

sparede pensionsmidler uden helbredsvurdering, såfremt risikodækning i det modtagende selskab ikke 

afviger væsentlig fra risikodækningen i det afgivende selskab, jf. pkt. 7.3. Bestemmelsen regulerer også 

det modtagende selskabs adgang til at indhente nye helbredsoplysninger, hvor forsikrede allerede er an-

taget. 

 

7.2. 

Det afgivende selskab skal oplyse det modtagende selskab om risikoforløbet for den pensionsordning, 

som de forsikrede, hvis pensionsmidler potentielt kan overføres, er omfattet af. På baggrund af disse op-

lysninger skal det modtagende selskab vurdere, på hvilke fælles forsikringsvilkår selskabet vil tilbyde en 

pensionsordning til de personer, hvis pensionsmidler potentielt kan overføres, jf. dog pkt. 7.1.  

 

7.3. 

Hvis risikosummen2 for den enkelte forsikredes pensionsordning forøges med mere end 25 pct., kan det 

modtagende selskab gøre forsikringsvilkårene for den pågældende forsikrede - herunder overførslen af 

reserver - afhængig af individuelle helbredsoplysninger. Er der valgmuligheder i den nye ordning, skal ri-

sikoforøgelsen vurderes i relation til den maksimale dækning, der vil kunne opnås i den nye ordning uden 

supplerende helbredsoplysninger. Der kan dog ikke stilles krav om mere omfattende helbredsoplysninger, 

end hvad der gælder for forsikrede uden en tidligere ordning, som skal optages i den nye ordning. 

 

7.4.  

Såfremt det modtagende selskab i henhold til pkt. 7.3. gør forsikringsvilkårene afhængig af individuelle 

helbredsoplysninger, kan det eller de afgivende selskaber afvise at overføre pensionsmidler efter pkt. 11 

for hele ordningen. Overførslen reguleres i så fald af de almindelige regler for genkøb/overførsler i det el-

ler de afgivende selskaber.  

 

7.5. 

Hvis risikosummen for den enkelte forsikredes pensionsordning forøges med mere end 25 pct., kan det 

modtagende selskab dog gøre forsikringsvilkårene for den del af risikoforøgelsen, der ligger ud over 25 

pct., betinget af individuelle helbredsoplysninger, uden at det afgivende selskab under henvisning til pkt. 

7.4. kan afvise at overføre pensionsmidlerne. 

 

                                                
2 Beregning af risikosum, se bilag A til aftalen.  
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7.6. Særregel for store overførsler - min. 5 pct. af det modtagende selskabs livsforsikrings-

hensættelser 

Hvis den samlede sum af de pensionsmidler, der potentielt kan overføres, udgør mindst 5 pct. af det 

modtagende selskabs livsforsikringshensættelser, finder bestemmelserne 7.1. til 7.5 ikke anvendelse for 

det modtagende selskab. 

 

Indhenter det modtagende selskab i denne situation helbredsoplysninger, kan det eller de afgivende sel-

skaber imidlertid anvende bestemmelsen i pkt. 7.4. 

 

7.7. Antagelse på helbredsmæssigt dårligere vilkår  

Kan forsikrede ikke overføre sin pensionsordning til det modtagende selskab uden at blive antaget på 

helbredsmæssigt dårligere vilkår, er det afgivende selskab forpligtet til at videreføre pensionsordningen 

på individuelle vilkår, hvis forsikrede ønsker at opretholde sin pensionsordning der. 

 

7.8.  

Bestemmelsen i pkt. 7.7. kan dog ikke tilsidesætte det afgivende selskabs forsikringsbetingelser eller an-

dre vilkår for pensionsordningen i det afgivende selskab. 

 

Procedure for overførslen 

8.1. 

Det påhviler det eller de afgivende selskaber at meddele det modtagende selskab nødvendige tekniske og 

aftalemæssige oplysninger om den pågældende ordning. 

 

8.2. 

Det påhviler det modtagende selskab senest 1 måned efter, at selskabet er blevet bekendt med, at en 

virksomhedsomdannelse eller -overdragelse har fundet sted, og at selskabet er valgt som det fortsætten-

de selskab at afklare, hvorvidt nærværende aftale kan finde anvendelse i forbindelse med de berørte 

medarbejderes skift af arbejdsgiver og dermed pensionsordning og at rette henvendelse til det eller de 

afgivende selskaber med anmodning om de nødvendige oplysninger.  

 

8.3. 

Det påhviler det eller de afgivende selskaber senest 1 måned efter modtagelsen af den i pkt. 8.2. nævnte 

henvendelse at meddele det modtagende selskab de nødvendige oplysninger samt i dialog med det mod-

tagende selskab at afgøre, hvilken størrelse den potentielle overførsel har og dermed, hvilket præcist re-

gelsæt der er gældende for overførslen. 

 

8.4.  

Det påhviler det modtagende selskab senest 1 måned efter modtagelsen af de i pkt. 8.3. nævnte oplys-

ninger at anmode de forsikrede om at afgive samtykke til udveksling af de nødvendige oplysninger. For-

sikrede anmodes om at returnere samtykket senest 1 måned efter modtagelsen. 

 

8.5.  

Det påhviler det modtagende selskab senest 1 måned efter modtagelsen af samtykket at indhente de 

nødvendige oplysninger vedrørende den enkelte forsikredes pensionsordning fra det eller de afgivende 

selskaber. 

 

8.6. 

Det påhviler det eller de afgivende selskaber senest 2 måneder efter modtagelsen af de i pkt. 8.5. nævn-

te oplysninger at returnere besvarelsen af disse oplysninger. 
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8.7. 

Det påhviler det modtagende selskab senest 2 måneder efter modtagelsen af de i pkt. 8.6. nævnte op-

lysninger at meddele de forsikrede på egne og det eller de afgivende selskabers vegne, om og i givet fald 

på hvilke vilkår overførslen kan finde sted. 

 

8.8. 

Forsikrede opfordres til at fremsætte sin anmodning om overførsel af pensionsmidler over for det modta-

gende selskab senest 1 måned efter forsikrede, har modtaget de i pkt. 8.7. nævnte tilbud. Forsikrede 

orienteres om konsekvensen af passivitet. 

 

8.9. 

Ønsker forsikrede at overføre pensionsmidlerne, påhviler det det modtagende selskab hurtigst muligt at 

meddele det til det eller de afgivende selskaber. Meddelelsen må tidligst fremsendes på det tidspunkt, 

hvor forsikrede er optaget i pensionsordningen i det modtagende pensionsselskab. 

 

Opgørelse af pensionsordningen og overførsel af pensionsmidlerne 

9.1. 

Det afgivende selskab skal opgøre pensionsordningen og overføre pensionsmidlerne hurtigst muligt efter, 

at selskabet har modtaget forsikredes anmodning om overførsel.  

 

9.2. 

Det afgivende selskab skal overføre pensionsmidlerne til det modtagende selskab umiddelbart efter, at 

pensionsordningen er opgjort. Overførslen skal dog være foretaget allersenest 5 bankdage efter opgørel-

sesdatoen. Overtrædes fristen som nævnt i 2. punktum, skal der foretages en ny opgørelse af pensions-

ordningen. 

 

9.3. 

Uanset pkt. 9.1. skal pensionsmidlerne overføres allersenest inden for løbende måned samt én måned ef-

ter det tidspunkt, hvor det afgivende selskab har modtaget forsikredes anmodning om overførsel. 

 

10.1. 

I forbindelse med overførslen skal alle relevante oplysninger afgives. 

 

10.2. 

Ved for sen overførsel af pensionsmidler, jf. pkt. 9.3., skal der tillægges morarente. Det afgivende selskab 

er dog alene forpligtet til at tillægge morarente, såfremt renten udgør 100 kr. eller mere. Rentesatsen 

fastsættes efter reglerne i renteloven3. Ligger overførselsdatoen uden for den i pkt. 9.3., nævnte tidsfrist 

plus 5 bankdage, beregnes morarente med virkning fra udløb af fristen i pkt. 9.3. til og med overførsels-

datoen. 

 

10.3. 

Morarente efter pkt. 10.2 skal som udgangspunkt tilskrives den forsikredes pensionsordning, jf. dog 2. 

punktum. Har det modtagende selskab forrentet de overførte pensionsmidler fra et tidspunkt før overfør-

selsdatoen, er det modtagende selskab berettiget til helt eller delvist at oppebære morarenten som kom-

pensation for renteudgiften. Giver det modtagende selskab tidligst forrentning fra overførselsdagen, skal 

forsikredes pensionsordning altid have tilført morarenten. 

                                                
3 Jf. § 5 i lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling m.v. 
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Pensionsmidlerne, der overføres 

11.1. 

Ved overførsel af pensionsmidler efter denne aftale har det eller de afgivende selskaber pligt til som mi-

nimum at overdrage værdien af den pågældende ordning4, dog mindst den pågældende ordnings gen-

købsværdi og maksimalt ordningens retrospektive hensættelse med tillæg af forsikredes eventuelle andel 

af selskabets særlige bonushensættelser.  

 

11.2.  

Ved overførsel af pensionsmidler fra en markedsrente-ordning har det afgivende selskab pligt til at over-

drage realisationsværdien fratrukket handelsomkostninger5 med tillæg af forsikredes eventuelle andel af 

selskabets særlige bonushensættelser. 

 

11.3. 

De overførte pensionsmidler, jf. pkt. 11.1. og 11.2., indgår fuldt ud som retrospektiv hensættelse eller 

opsparingsværdi i det modtagende selskab jf. dog pkt. 11.4. Dog kan der i modtagne midler vedrørende 

en markedsrente-ordning fratrækkes de handelsomkostninger6, der knytter sig til etableringen af ordnin-

gen i det modtagende selskab. 

 

11.4. 

Anvender det modtagende selskab særlige bonushensættelser, er selskabet uanset pkt. 11.3., 1. punk-

tum, berettiget til at anvende en del af de overførte pensionsmidler som indskud på særlige bonushen-

sættelser efter regler anmeldt til Finanstilsynet i medfør af FIL § 20, stk. 1, nr. 7. 

 

11.5. 

Sker der overførsel af pensionsmidler mellem grønlandske og danske selskaber, og skal der fratrækkes 

statsafgift af beløbet, er det hensættelsen eller opsparingsværdien efter fradrag af statsafgift, som indgår 

i det modtagende selskab. 

 

11.6. 

Ved overførsel af pensionsmidler fra et kollektivt grundlag til et individuelt grundlag kan beregning af den 

overførte hensættelse ske analogt med reglerne i pkt. 8.3.5. i koncessionen G 82 (særregel vedrørende 

beregning af tilbagekøbsværdi af kollektiv ægtefællepension og kollektiv livsforsikring for ugifte).  

 

11.7. 

Ved overførsel af pensionsmidler er værdien af den forsikredes eventuelle frivillige bidrag og videreførelse 

af bidrag, såvel eget- som arbejdsgiverbidrag eller dele heraf, omfattet af aftalen, medmindre andet afta-

les.  

 

11.8. 

Uanset pkt. 11.1-11.7, er det afgivende selskab berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr.  

                                                
4 Værdien af den pågældende ordning kan opgøres som værdien af den retrospektive hensættelse jf. 

regnskabsbekendtgørelsens bilag 1, nr. 58 eller på baggrund af en gennemsnitligt fastlagt opgørelse af 

værdien af den retrospektive hensættelse. Opgørelsen skal være i overensstemmelse med det enkelte 

selskabs anmeldte regler herom. 
5 De rene omkostninger ved handel med værdipapirer. 
6 Jf. note 5. 
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12.1. 

Risikoen i det eller de afgivende selskaber opretholdes uændret efter det eller de afgivende selskabers 

almindelige regler indtil overførselsdatoen, med mindre andet er aftalt.  

 

12.2. 

Det modtagende selskab skal hurtigst muligt og senest pr. den 1. i måneden efter overførselsdatoen re-

gistrere de overførte pensionsmidler, eventuelt reduceret i overensstemmelse med Virksomhedsaftalens 

regler herom, på forsikredes pensionsordning i det modtagende selskab. Uanset bestemmelsen i 1. punk-

tum har det modtagende selskab dog altid indtil 5 arbejdsdage til gennemførelse af den fornødne regi-

strering.  

 

12.3. 

Bestemmelsen i pkt. 12.2., 1. punktum, kan dog ikke tilsidesætte det modtagende selskabs forsikrings-

betingelser eller andre vilkår for pensionsordningen i det modtagende selskab. 

 

12.4. 

Bliver den forsikrede berettiget til ydelser efter pensionsordningen i det modtagende selskab efter, at sel-

skabet har modtaget pensionsmidlerne fra det afgivende selskab, men inden at selskabet har registreret 

disse på forsikredes pensionsordning, hæfter selskabet som om, at de overførte pensionsmidler var regi-

streret på berettigelsestidspunktet. 

 

Andre aftaler 

13.1. 

Aftalen forhindrer ikke, at selskaberne kan fastsætte mere liberale regler eller indgå mere liberale aftaler 

indbyrdes.  

 

Tilslutning til aftalen 

14.1 

Det enkelte selskabs tilslutning til aftalen meddeles det pågældende selskabs brancheorganisation. Bran-

cheorganisationen orientering samtidig medlemsselskaberne om tilslutningen. 

 

Opsigelse af aftalen 

15.1. 

Et selskab kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. Kortere varsel kan af det enkelte selskab opnås ef-

ter forelæggelse for Finanstilsynet.  

 

15.2. 

I tilfælde af at det modtagende selskab har opsagt aftalen, behandles anmodninger om overførsel fra den 

forsikrede, som er modtaget i det modtagende selskab inden opsigelsesvarslets udløb, efter reglerne i 

denne aftale. Anmodninger som modtaget efter dette tidspunkt, er ikke omfattet af aftalen. 

 

15.3. 

I tilfælde af at det afgivende selskab har opsagt aftalen, behandles anmodninger om overførsel fra den 

forsikrede, som er modtaget i det afgivende selskab inden opsigelsesvarslets udløb, efter reglerne i den-

ne aftale. Anmodninger som modtaget efter dette tidspunkt, er ikke omfattet af aftalen. 
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15.4. 

Opsigelse af tilslutning til aftalen meddeles det pågældende selskabs brancheorganisation. Brancheorga-

nisationen orienterer samtidig medlemsselskaberne om opsigelsen. 

 

15.5. 

Efter forelæggelse for Finanstilsynet kan pligter efter denne aftale bortfalde, f.eks. som følge af manglen-

de ligevægt mellem overførsler fra og til selskabet. Dette skal i givet fald meddeles det pågældende sel-

skabs brancheorganisation samt andre selskaber, der måtte være involveret i påbegyndte overførsler, 

der berøres heraf. 

 

Ikrafttræden og revision 

16.1. 

Aftalen træder i kraft den 1. november 2015 for selskaber, der inden denne dato har tilsluttet sig aftalen. 

For selskaber, der senere tilslutter sig aftalen, træder den i kraft på den dato, hvor selskabets brancheor-

ganisation modtager meddelelse om selskabets tilslutning til aftalen. 

 

16.2. 

Aftalen gælder ikke virksomhedsomdannelser og -overdragelser, der har fundet sted før den 1. november 

2015. 

 

16.3. 

Den tidligere indgåede Aftale om pensionsoverførsel af pensionsmidler ved virksomhedsomdannelser m.v. 

(Virksomhedsomdannelsesaftalen) af 1. januar 2013 ophæves pr. 1. november 2015. Dog finder aftalen 

fortsat anvendelse på virksomhedsomdannelser og - overdragelser, der har fundet sted før den 1. no-

vember 2015. 

 

 

 

* * * 

 


