Stichting Pensioenfonds
Unisys Nederland i.l.

Verslag vergaderingen College van vereffenaars SPUN i.l. in juni 2018

De vergaderingen van het College vonden plaats op 13 en 27 juni.
Het voltallig College van vereffenaars en de directeur waren aanwezig in beide vergaderingen.
Het College werkt met een vaste agenda. In ieder geval wordt gesproken over de
transitie naar De Nationale APF en de liquidatie van het pensioenfonds.
Transitie pensioenfonds
Werkgroep administratie transitie
13 juni 2018
Er is eindrapportage ontvangen van de dataconversie. De transitie is afgerond.
Uit de dataconversie resteren nog enkele acties voor De Nationale APF (nog te
realiseren aanpassingen in de pensioenadministratie), daarvoor is een planning
afgegeven, lopende tot 1 oktober 2018. Het College monitort de voortgang.
27 juni 2018

Geen opmerkingen.

Werkgroep transitie fondsvermogen
13 juni 2018
De eindrapportage transitie van het fondsvermogen is door de werkgroep
vastgesteld. De stuurgroep heeft de werkgroep decharge verleend en daarmee
is de transitie afgerond.
27 juni 2018
Stuurgroep
13 juni 2018

Geen opmerkingen.
Er zijn afspraken gemaakt met De Nationale APF over het beschikbaar houden
van fondsdocumenten van SPUN. Tot medio 2019 blijft de SPUN website ‘in de
lucht’. De Nationale APF maakt een documentenpagina aan, achter de inlog van
de Unisys kring op de APF website. Het College bepaalt nog welke
fondsdocumenten voor de ‘SPUN deelnemers’ beschikbaar blijven.
Te bespreken met De Nationale APF is nog de overdracht van het SPUN
kantoorarchief aan De Nationale APF.

27 juni 2018

Met het vaststellen van de SPUN jaarrekening 2017 (zie hierna) konden twee
bijlagen bij de overeenkomst van de collectieve waardeoverdracht aan het
contract worden toegevoegd. De bijlagen zijn op 25 juni 2018 door de
vereffenaars van SPUN i.l. en de bestuursleden van De Nationale APF getekend.
Het kantoorarchief wordt door SPUN ingericht en het beheer wordt te zijner tijd
overgedragen aan De Nationale APF, zo is besproken met het bestuur van het
APF.
De stuurgroep transitie is opgeheven nu de transitie is afgerond.

DC regeling
13 juni 2018

Geen opmerkingen, de transitie is afgerond.

27 juni 2018

Geen opmerkingen.

Liquidatie pensioenfonds
13 juni 2018
Het stappenplan liquidatie is geactualiseerd. De wijzigen worden besproken.
27 juni 2018

Het stappenplan liquidatie is niet aangepast. De realisatie van de begrote
transitie- en liquidatiekosten is geactualiseerd en wordt besproken en bevat
geen bijzonderheden.
Het College bereidt zich voor op de zitting bij de rechtbank Amsterdam (op 3 juli
2018) vanwege het aangetekende verzet tegen de Rekening & Verantwoording.
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Juridische procedure
13 juni 2018
Het wijzen van een vonnis staat op de rol van de rechtbank voor 6 juli 2018.
27 juni 2018

Geen opmerkingen.

Governance & Compliance
13 juni 2018
Het College stelt het jaarverslag 2017, inhoudende het verslag van de
vereffenaars en de jaarrekening over 2017 vast.
Het College stelt de DNB jaarstaten 2017 vast.
Na het vaststellen van het jaarverslag 2017 besluit het College tot het verlenen
van decharge aan de voormalige bestuursleden (afgetreden per 31 december
2017 en niet toegetreden tot het College van vereffenaars).
27 juni 2018

Het College accordeert een voorstel/offerte om de SPUN website tot medio 2019 ‘in
de lucht te houden’.
Met het vaststellen van de jaarrekening 2017 en het afronden van de transitie naar
De Nationale APF besluit het College voortaan eenmaal per maand - in plaats van
tweemaal per maand - in vergadering bijeen te komen.
Nu de liquidatie per 30 juni 2018 nog niet is afgerond, heeft het College G.
Bierlaagh verzocht om part time beschikbaar te blijven voor SPUN i.l. G.
Bierlaagh heeft daarmee ingestemd.

Tot zover het verslag

blz. 2 van 2

