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VOOR DEELNEMERS
Beste ,
In deze nieuwsbrief lees je dat de financiële situatie verder is verbeterd in het derde
kwartaal. Ook lees je de column van Rob Heerkens over het maatschappelijk verantwoord
beleggingsbeleid van Pensioenfonds PGB. En weet jij wat we doen voor jouw
partnerpensioen? Bekijk de video.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
Nieuws

Financiële situatie verder verbeterd in derde kwartaal
“De verbetering van onze financiële situatie
in de eerste twee kwartalen van dit jaar
heeft zich voortgezet in het derde kwartaal.”
Dat zegt bestuursvoorzitter Jochem
Dijckmeester. Tot en met het derde kwartaal
behaalden we een positief rendement van
+2,9%.
Lees artikel

Column van
Rob Heerkens

Meepraten over klimaat
Hoe gaan we bij Pensioenfonds PGB om met
beleggingen in fossiele brandstoffen, zoals olie,
gas en kolen? Lees verder

Bestuurslid

Video

Weet jij wat er geregeld is voor jouw partner?
In nog geen 2 minuten leggen we uit wat we
doen voor jouw partnerpensioen! Bekijk hier
de video over partnerpensioen.

Nieuws

Ons nieuwe pensioenmagazine PGB Beeld is uit
In deze digitale editie met als thema ‘Mens
en maatschappij’ lees je onder andere over:
Een goed pensioen in een leefbare
wereld
Hoe duurzaam is jouw pensioen?
Het nieuwe pensioen: waar staan we
nu?
Gezond en fit tot je pensioen
Hybride werken: hoe doen
organisaties dat?

Wil jij PGB Beeld digitaal ontvangen?
Heb je geen e-mail met PGB Beeld ontvangen, maar wil je dat wel graag? Ga dan
naar mijnpgbpensioen.nl. Op de hoofdpagina geef je jouw communicatievoorkeuren
aan. Je kunt deze gegevens altijd wijzigen.
Lees hier de laatste PGB Beeld

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van
31 oktober 2021

109,3%

Snel naar:
Over mijn pensioen
Hoeveel pensioen heb ik?
Aan- en afmelden digitale
communicatie

Lees meer

Jouw mening is belangrijk voor ons...

Wat vind je van dit nieuwsbericht?
Goed

Kan beter

Slecht
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