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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer de Jong,
In deze editie van PGB Bericht leest u dat ons beleggingsbeleid duurzamer is geworden.
Verder leest u over de vernieuwde website pensioenfondspgb.nl en dat de financiële
situatie in het 3e kwartaal is verbeterd.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Beleggingsbeleid Pensioenfonds PGB duurzamer geworden
Pensioenfonds PGB is flink gestegen op de jaarlijkse ranglijst van de Vereniging van
Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Dat er in het afgelopen jaar stappen
zijn gezet om de beleggingen duurzamer te maken, werd erkend met 2 sterren. Daarmee
is Pensioenfonds PGB een van de grootste stijgers in de lijst van 2018. Het
pensioenfonds ziet dit als een mooie steun in de rug bij de verdere ontwikkeling van het
MVB-beleid.

Lees verder

Nieuwe website!
De website van Pensioenfonds PGB ziet er sinds kort
anders uit. Niet alleen de vormgeving is aangepast, er zijn
ook nieuwe functies beschikbaar. Zodat de juiste
informatie sneller vindbaar is. En alle relevante informatie
is nu ook in het Engels beschikbaar. De verbeteringen
komen voort uit gesprekken met onze klantenpanels en
analyse van gebruiksgegevens van onze website.
Nieuwsgierig? Neem dan snel een kijkje!

Lees verder

Resultaten engagementactiviteiten Q3-2018: In gesprek over het beperken van
methaanlekkage
Welke onderwerpen zijn de afgelopen maanden
besproken met bedrijven waarin het PGBpensioenvermogen is belegd? Klimaatverandering is en
blijft een belangrijk aandachtspunt. Dit kwartaal lag de
focus vooral op het beperken van de schadelijke uitstoot
van methaangas.

Lees verder

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad 31 oktober 2018

109,2%

Lees verder

Column van Freek Busweiler

Gemiste kans
Nadat bekend werd dat het overleg in Den Haag over ons
pensioenstelsel was mislukt, werden we in de dagen erna
door een aantal van onze deelnemers en
gepensioneerden gebeld, omdat ze zich ongerust
maakten.
Lees verder

Minder CO2-uitstoot in onze beleggingen
Pensioenfonds PGB bouwt stapsgewijs zijn beleggingen
in kolen af. Daarmee zet het fonds een eerste concrete
stap in het beleggingsbeleid om klimaatverandering tegen
te gaan. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de
wens van de deelnemers om waar mogelijk niet in fossiele
brandstoffen te beleggen.

Lees verder

Financiële situatie verbeterd in 3e kwartaal
De financiële situatie van Pensioenfonds PGB is in het 3e
kwartaal van 2018 verder verbeterd. Dat blijkt uit het
onlangs gepubliceerde kwartaalbericht. Helaas kwam in
oktober een eind aan de positieve trend, vooral door een
daling van de beurskoersen. Dit had een negatieve
invloed op de hoogte van de dekkingsgraad in oktober en
verkleint de kans op toeslagverlening. Om de pensioenen
te kunnen verhogen moet de beleidsdekkingsgraad
minimaal 110 procent zijn.

Bedankt voor uw deelname!
U ontving onlangs een uitnodiging voor een online
onderzoek naar onze communicatie en dienstverlening.
Het onderzoek is inmiddels afgerond. Er hebben maar
liefst 7.569 mensen aan meegedaan. Hartelijk bedankt
daarvoor! De resultaten leest u in de volgende editie van
PGB Bericht.
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