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Sagsøgtes processkrift D, dateret 17. august 2015 giver anledning til følgende bemærkninger: 

 

1. Sagsøgers påstande nr. 5 og 6 

 

1.1 Sagsøger fastholder, at der – af sagsøgte – er givet tilsagn til de sagsøgende. Tilsag-

net udgør enten:  

 

1. et tilsagn, om betaling af en bestemt månedlig livsvarig ydelse, der pristalsregule-

res årligt, eller; 

 

2. et tilsagn om en bestemt månedlig livsvarig ydelse, der opsættes (opspares) indtil 

videre, og som forrentes med en årlig procentsats, indtil udbetaling af ydelsen 

påbegyndes, hvorefter ydelsen pristalsreguleres. 

 

Sagsøger fastholder således påstand 5 om, at de sagsøgende, der har opsat udbetaling 

af den tilsagte månedlige ydelse til et senere tidspunkt, har krav på en årlig forrent-

ning, og påstand 6, at denne årlige forrentning, der har fundet sted indtil marts 2012, 

skal fortsætte med en rentesats, der ikke bør være mindre end 5% 

 

1.2 Til det af sagsøgte i pkt. 2.4 (og i processkrift C) anførte, at der ikke er givet noget 

tilsagn om forrentning af tilsagte ydelse, skal anføres, at det fremgår af den som bilag 

7 fremlagte lokalaftale, pkt. 4.1 (herefter ”lokalaftalen”) at:  

 

”Cabin Crew, der er fyldt 55 år og var ansat på CPH basen pr. den 1. januar 

1996 har ret til ydelser jf. denne aftale om pensionsforbedring for Cabin 

Crew mellem 55 og 60 år.  

 

Ydelsen kommer første gang til udbetaling i måneden efter normal løn ophø-

rer. Cabin Crew opsiger deres stilling efter de gældende opsigelsesregler for 

at kunne omfattes af denne ordning. ” 

 

Det fremgår således udtrykkeligt af pkt. 4.1, at enhver Cabin Attendants, der opfyl-

der betingelserne citeret ovenfor, utvivlsomt er berettiget til ydelser i henhold til lo-

kalaftalen.  

 

Det element, der udløser retten til ydelsen, er den enkelte Cabin Attendants opsigelse 

fra deres stilling hos de sagsøgte.  

 

1.3 Lokalaftalens pkt. 4.2.1 fastlægger, at der for den enkelte Cabin Attendants, der er 

omfattet af aftalen, skal beregnes et kapitalbeløb (benævnt KAB), efter en nøje fast-

lagt ligning, jf. også stævningen p. 2.2.12 side 5 og frem.  
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Det fastlægges herefter i lokalaftalens pkt. 4.2.3, hvordan ydelsen til den enkelte 

Cabin Attendants fremkommer, jf. bilag 7, side 3: 

 

”Ydelser fra Fonden opgøres som:  

 

Beregnet kapitalbeløb (KAB) multipliceret med 0,65 % giver den månedlige 

ydelse.  

 

Ydelsen kommer første gang til udbetaling i måneden efter normal løn ophø-

rer. 

 

…  

Ydelsen fra fonden ophører i tilfælde af modtagerens død, samt for en-

ke/enkemand, såfremt han/hun gifter sig på ny. 

 

…  

 

Udbetaling ydelsen fra fonden kan efter ønske fra den enkelte pensionist ud-

sættes til udbetaling til senest” det 67. år. Hvis ydelsen fra fonden opsættes, 

vil tilskuddet blive forøget med en procentsat. Denne procentsats fastsæt-

tes af fondsbestyrelsen for et år ad gangen. 

 

Den beregnede månedlige ydelse fra fonden pristalsreguleres baseret på det 

af Danmarks Statistik beregnede reguleringspristal. Regulering finder sted 

pr. 1. marts hvert år på basis af nettoprisindekset for januar måned samme år. 

” (min fremhævning) 

 

1.4 Sammenholdes det under pkt. 1.2 og 1.3 citerede, er det herefter klart, at de omfatte-

de Cabin Attendants har ret til en ydelse, samt at ydelsen udgør et fast månedligt be-

løb, der forrentes en gang årligt, såfremt det opsættes, og som – alene – pristalsregu-

leres, når det udbetales.  

 

1.5 Lokalaftalen fastlægger i pkt. 4.2.4, hvorfra ”Fondens” midler tilvejebringes.  

 

SAS indbetaler dels et fast månedligt beløb på kr. 450.485, svarende til kr. 5.405.820 

årligt, dels det under pkt. 1.3 nævnte kapitalbeløb, for hver Cabin Attendants, der går 

på ”Fonden”. 
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Det fremgår af samme bestemmelse i lokalaftalen, pkt. 4.2.4,, at de enkelte Cabin At-

tendants deltager i finansieringen heraf ”Fondens” midler, idet de enkelte Cabin At-

tendants indbetaler et beløb til sagsøgte:  

 

”Medarbejdere omfattet af denne ordning betaler et eget bidrag på 2 % af den 

pensionsgivende løn. Provenuet tilfalder SAS idet den fulde omkostning er 

dækket af ovenstående ydelser fra SAS. Betaling af egetbidrag ophører ved 

det fyldte 60. år.”  (min fremhævning) 

 

1.6 De sagsøgende er i de informationsskrivelser, som de modtog ved fratrædelse, jf. 

eksempelvis bilag 13 og bilag 17, blevet informeret om, at:  

 

”Når man fratræder som 55 til 59-årig ydes der i henhold til aftalen mellem 

SAS og CAU et beløb fra ”Fonden til pensionsforbedring for SAS C/A i 

Danmark”. Beløbet udregnes på fratrædelsestidspunktet, og kan opsættes 

(opspares) indtil du selv ønsker at begynde en udbetaling. Hvis udbetalin-

gen opsættes, forhøjes det hvert år med en procentsats, som ”Fondens” 

bestyrelse fastlægger – dog længst til det fyldte 67. år, hvorefter udbetaling 

alene pristalsreguleres.” (Mine fremhævninger) 

 

Hver enkelt af de sagsøgende har således med føje lagt til grund, at den pågældende 

er berettiget til det beløb, som de er blevet tilsagt, med tillæg af forretning, såfremt 

den pågældende har ladet beløbet opsætte.  

 

Det forhold, at sagsøgte og CAU har aftalt, at det er ”Fondens” bestyrelse, der be-

stemmer, med hvilken sats beløbet skal forrentes, ændrer ikke derved.  

 

1.7 Det fremgår ydermere af bilag AG, at beløbet som udgangspunkt opsættes indtil det 

fyldte 67. år eller indtil den enkelte Cabin Attendant meddeler, at vedkommende øn-

sker beløbet udbetalt.  

 

1.8 I forhold til sagsøgtes alternative beregning bemærkes, at de sagsøgende ikke kan 

tilslutte sig sagsøgtes beregningsmodel. Sagsøgte har præciseret sin model i Proces-

skrift D, pkt. 2.6.8, for sagsøgende Eigil Andersen og har i denne beregnet et tab, 

hvor sagsøgte har fratrukket de procentmæssige reduktioner fra det beløb, der følger 

af bilag 39a (kr. 8.482,79 = det oprindeligt tilsagte beløb).  

 

Sagsøgende Eigil Andersen har imidlertid aldrig fået udbetalt nævnte kr. 8.482,79, 

der har været opsat. Eigil Andersens første månedlige udbetaling, der fandt sted i 

2012, var kr. 14.818 kr., idet beløbet var forrentet i overensstemmelse med aftalen og 
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det ovenfor anførte.  De procentvise reduktioner, som efterfølgende har fundet sted, 

er da også sket med udgangspunkt i de udbetalte (forrentede) beløb. 

 

2. Kravsopgørelse uden tilskrevne renter for opsatte ydelser 

 

Til det af sagsøgte anførte, at ”de sagsøgende ikke på en og samme tid både kan væ-

re berettiget til at modtage renter af det opsatte beløb uden samtidig at påtage sig ri-

sikoen for at blive ramt af eventuelle reduktioner”, gøres gældende, at der ikke er 

nogen sammenhæng mellem den tilsagte forretning og en eventuel risiko for redukti-

oner.  

 

Den risiko, som de sagsøgende har påtaget sig, er risikoen for, at de opsatte beløb i 

en periode ikke forrentes så højt, som forventet og oplyst ved de sagsøgendes fratræ-

den, hvilket de sagsøgende kan/kunne reagere imod ved at anmode om påbegyndelse 

af udbetaling. 

 

De af sagsøgte i den forbindelse anførte rimelighedsbetragtninger forekommer ikke 

relevante, ligesom sammenkædningen af ”Fondens” beslutninger i relation til rente-

tilskrivninger og reduktionen af de tilsagte ydelser heller ikke forekommer relevant. 

 

Det er allerede i aftalen fastlagt, at ”Fonden” træffer bestemmelse om forrentningens 

størrelse, idet det er anført, at ” tilskuddet (vil) blive forøget med en procentsats” 

 

3. Procesopfordring 

 

3.1 De sagsøgende kan ikke tilslutte sig sagsøgtes opgørelse af kravet, jf. opfordring nr. 

12. og fastholder som anført de nedlagte påstande 5 og 6. 

 

 

København, den 23. september 2015 

 

 

Hanne Magnussen  

 


