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VOOR GEPENSIONEERDEN
Geachte ,
In deze nieuwsbrief leest u dat Pensioenfonds PGB samen met Achmea en CGI een nieuw
platform voor pensioenadministratie gaat opzetten. Ook leest u ons nieuwe
kwartaalbericht en de belangrijkste informatie over het nieuwe pensioen.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
Nieuws

Pensioenfonds PGB, Achmea en CGI zetten platform voor
pensioenadministratie op
Pensioenfonds PGB gaat samen met
Achmea en CGI een nieuw platform voor
pensioenadministratie opzetten. Dit
platform is gebaseerd op het bestaande
RiskCo Administratie Platform (RAP) van
het Utrechtse bedrijf InAdmin RiskCo.
Achmea en PGB nemen dit bedrijf over. De
voorgenomen samenwerking is onder
voorbehoud van goedkeuring door de
toezichthouders.
Lees artikel

Kwartaalbericht: licht herstel financiële situatie
In het tweede kwartaal behaalden onze
beleggingen een positief rendement. De
gunstige ontwikkelingen op met name de
aandelenmarkt zorgden voor een licht
herstel van onze financiële situatie.
Lees artikel

Wat betekent het nieuwe pensioen voor u?
Regering, een meerderheid in de Tweede
Kamer, werkgevers en werknemers zijn het
met elkaar eens: er komt een nieuw
pensioen. Een pensioen dat meer van jezelf
voelt dan nu en dat directer meebeweegt
met de economie. Het duurt nog wel even
voor het nieuwe pensioen er is. Maar
misschien wilt u er nu al meer over weten.
Daarom hebben we voor u een pagina
gemaakt met de belangrijkste informatie.
Lees artikel

Column van
Jochem Dijckmeester

Bestuursvoorzitter

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van
30 juni 2020

Na twaalf jaar praten is er een nieuw
pensioen
Het is augustus 2008. Terwijl de Britse band
Editors het Lowlands-festival afsluit, is er nog
weinig te merken van de verandering die op ons
afkomt. Lees de column
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Uw mening is belangrijk voor ons...

Wat vindt u van dit nieuwsbericht?
Goed

Kan beter
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