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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
Pensioenfonds PGB heeft flinke stappen gezet om uw pensioengeld duurzamer te
kunnen beleggen. We vinden het belangrijk om u hierover te informeren.
Meer weten? Neem dan een kijkje in het eerste digitale jaarverslag over maatschappelijk
verantwoord beleggen (MVB) van Pensioenfonds PGB. Daarin hebben we de
belangrijkste ontwikkelingen en resultaten voor u samengevat.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
NB
Is deze informatie niet voor u bedoeld? Wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar een
(HR-)collega?

Onze CO2-voetafdruk werd kleiner
In 2018 bouwden we onze beleggingen in kolen af door
niet meer te beleggen in ondernemingen die minstens
50% van hun omzet halen uit kolen. Hierdoor is onze
CO2-voetafdruk in 2018 ruim 3 procent kleiner geworden.
Meer weten over onze uitsluitingen? Ga naar ons MVBjaarverslag voor uitleg over uitsluitingen. Of kijk op onze
website.

We gaan in gesprek met ondernemingen
We gingen in 2018 met 417 ondernemingen in gesprek
over bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, mensenrechten
of gezondheid. Elk kwartaal publiceren we een overzicht
van onze resultaten op het gebied van ‘engagement’. Het
financieel jaaroverzicht vindt u in ons algemeen
jaarverslag. We laten onze stem ook horen op
aandeelhoudersvergaderingen. Het stemoverzicht 2018
vindt u hier.

We investeren in groene obligaties
We proberen een positieve maatschappelijke verandering
teweeg te brengen. Dat doen we onder meer via
impactbeleggingen. Een voorbeeld daarvan zijn groene
obligaties. In 2018 belegden we voor ruim € 113 miljoen
in leningen voor duurzame projecten. In 2019 is deze
categorie beleggingen weer fors uitgebreid. Lees hier
meer over klimaatbeleid of lees ons nieuwsbericht.

Invloed uitoefenen via beleggen, hoe doe je dat?
Wilt u weten hoe we tegen maatschappelijk verantwoord
beleggen aankijken en welke stem onze deelnemers
hierin hebben? Lees dan het verhaal van onze voorzitter
Ruud Degenhardt in ons MVB-jaarverslag en de uitleg
over onze stappen naar een intensief duurzaam beleid. U
kunt ook onze animatiefilm bekijken. Daarin wordt het
beleid in minder dan 2 minuten uitgelegd. Lees meer in
ons digitale jaarverslag of bekijk onze animatiefilm.
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