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Lees hier de online versie

NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze nieuwsbrief leest u dat de vooruitzichten voor de premie zijn verslechterd door
de renteontwikkeling in augustus. Ook leest u dat de kans op het verlagen van de
pensioenen is toegenomen.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
NB
Is deze informatie niet voor u bedoeld?
Wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar een (HR-)collega?

Vooruitzicht premie verslechterd door renteontwikkeling in augustus
De rentedaling in augustus en het effect daarvan op de
financiële positie van Pensioenfonds PGB zorgen voor
een nog somberder beeld van de premieontwikkeling in
de komende jaren dan eerder deze zomer. Daarom vindt
het bestuur het belangrijk belanghebbenden in een
tussentijds bericht hierover te informeren en de situatie
toe te lichten.

Lees verder

Financiële situatie in augustus verslechterd
Helaas is de financiële situatie van Pensioenfonds PGB in
de maand augustus sterk verslechterd. Dat blijkt uit de
gepubliceerde dekkingsgraden van 10 september. De
kans op het verlagen van de pensioenen is hierdoor
toegenomen.
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Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van 31 augustus 2019

105,2%
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Column van Freek Busweiler

Alle seinen staan op rood!
Het is een noodkreet van de gezamenlijke
pensioenfondsen, waaronder ook Pensioenfonds PGB. En
waar ik me graag bij aansluit.
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‘Hoe ziet mijn pensioen eruit?’ Uw werknemers zien het op hun pensioenoverzicht!
De komende periode ontvangen uw werknemers het
Uniform Pensioenoverzicht per post of digitaal. Dit is het
overzicht over de persoonlijke pensioensituatie.
Helpt u ons het UPO 2019 onder de aandacht te
brengen? Uw werknemers kunnen op onze website veel
extra informatie vinden zoals een animatiefilmpje, een
korte uitleg van de belangrijkste onderdelen en
veelgestelde vragen en antwoorden. Voor u hebben we
een voorbeeldbericht gemaakt dat u kunt delen met uw
werknemers.
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Resultaten engagementactiviteiten 2e kwartaal 2019
Gelukkig zien wij dat klimaatverandering ieder jaar hoger
op de agenda staat van de verschillende
jaarvergaderingen. Aandeelhouders vragen grote bedrijven
steeds vaker om concrete doelen te stellen om de uitstoot
van broeikasgassen te verminderen. Dit kwartaal
rapporteren wij ook voor het eerst welke Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties wij
bespraken met bedrijven en hoe vaak.
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