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Geachte ,
Door de coronacrisis lijkt het jaar 2019 alweer ver achter ons te liggen. Desondanks willen
we u even mee terugnemen in de tijd om te vertellen wat er vorig jaar is gebeurd bij
Pensioenfonds PGB. Het thema van ons online jaarverslagmagazine is dit keer
maatschappelijk verantwoord beleggen.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
Nieuws

Thema: maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)
Uit onderzoek blijkt dat PGB-deelnemers in
overgrote meerderheid graag over hun
pensioen willen beschikken in een
samenleving die sociaal, schoon en stabiel
is. En u wilt als deelnemer ook graag weten
hoe verantwoord wij beleggen bij
Pensioenfonds PGB. Daarom besteden we
dit jaar extra veel aandacht aan het thema
MVB in ons online magazine over het
jaarverslag. Zo legt ons bestuurslid balansen vermogensbeheer Rob Heerkens op een
van de vier themapagina’s uit wat we doen
op het gebied van MVB en welke
ontwikkelingen hij dit jaar verwacht.

Wij zijn betrokken bij onze investeringen
Via onze partner BMO waren we in 2019
met 486 ondernemingen in gesprek over
maatschappelijk verantwoord handelen.
Dat is een van de manieren om via onze
beleggingen een positieve verandering
teweeg te brengen op thema’s die onze
deelnemers belangrijk vinden, aldus MVBexpert Jacqueline van Voorthuizen.
Waarover we praten? U vindt een uitgebreid
overzicht in het MVB-jaarverslag. We laten
onze stem ook horen op
aandeelhoudersvergaderingen. Het
stemoverzicht 2019 vindt u hier.

Beleggen in kwaliteit van leven
Via zogenaamde impactbeleggingen
proberen we ook om een positieve
maatschappelijke verandering teweeg te
brengen. In 2019 hebben we onze
investeringen met een maatschappelijk
verantwoord of duurzaam doel meer dan
verdrievoudigd. Zo ging er meer dan 300
miljoen euro van Pensioenfonds PGB naar
de Nederlandse overheid. Die heeft geld bij
ons en veel andere grote beleggers geleend
voor de financiering van bijvoorbeeld
investeringen in de Afsluitdijk,
woningisolatie of fietsparkeergarages bij
stations. Het ging hierbij om de eerste
‘groene’ staatslening van Nederlandse
overheid. Ook daarover leest u in het
jaarverslagmagazine.

Lastig jaar voor pensioenfondsen door lage rente
Een ander belangrijk thema in 2019 was de
rente. Omdat pensioenfondsen met de rente
moeten uitrekenen hoeveel vermogen er
nodig is om alle pensioenen nu en in de
toekomst te betalen, is een lage rente lastig
voor pensioenfondsen. De lagere rente
zorgde er vorig jaar voor dat onze financiële
situatie maar ietsje beter werd, ondanks een
rendement van 16 procent. Door de
coronapandemie is de rente begin dit jaar
nog verder omlaag gegaan, legt onze
nieuwe voorzitter Jochem Dijckmeester uit
in het online jaarverslag. Meer weten over
het belang van de rente? Bekijk dan ons
nieuwe animatiefilmpje.

Meer weten?
Wilt u meer weten over ons beleid en resultaten in 2019? Lees hier het Jaarverslag
2019. Of bekijk het online magazine. Wilt u meer weten over maatschappelijk
verantwoord beleggen? Lees hier het MVB-jaarverslag 2019. Of bekijk ons filmpje
over MVB.

Uw mening is belangrijk voor ons...

Wat vindt u van dit nieuwsbericht?
Goed

Kan beter

Slecht
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