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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze nieuwsbrief leest u dat onze financiële situatie is verbeterd en de kans op
verlaging heel klein blijft. Ook leest u dat ons pensioenmagazine PGB Beeld nu ook
online is. En dat we een animatiefilmpje over partnerpensioen hebben gemaakt.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Financiële situatie verbeterd in 1e kwartaal 2019, kans op verlaging blijft klein
Begin 2019 herstelden de aandelenkoersen. Dat zorgde
voor een verbetering van onze financiële situatie in het 1e
kwartaal. De kans op een verlaging van de pensioenen in
2020 blijft gelukkig heel klein. Pas als onze dekkingsgraad
hoger is dan 110% kunnen wij de pensioenen verhogen.
Dat gaat in kleine stapjes.

Lees verder

Ons Pensioenmagazine PGB Beeld nu ook online!
Eind maart kreeg u ons pensioenmagazine PGB Beeld
thuis op de deurmat. PGB Beeld is nu ook online
beschikbaar. Uit deelnemersonderzoek bleek namelijk dat
onze deelnemers informatie in toenemende mate digitaal
willen krijgen. Daarom is er nu ook een online versie van
PGB Beeld.

Lees verder

Bekijk ons online jaarverslag 2018
Meer weten over de ontwikkelingen bij Pensioenfonds
PGB in 2018? Bekijk dan het online jaarverslag over
2018. Daarin leest u dat 2018 een lastig jaar was, waarin
negen goede beleggingsmaanden werden gevolgd door
een forse terugval op de beurs.

Lees verder

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van 30 april 2019

108,0%

Lees verder

Column van Freek Busweiler

Gesprekken aan de keukentafel
In een eerdere column heb ik al eens melding gemaakt
van de bedrijfsbezoeken die ik afleg en de gesprekken die
ik voer met werkgevers en deelnemers. Als net begonnen
bestuurder wilde ik me vorig jaar een beeld vormen van
hun ervaringen met ons pensioenfonds. Gewoon rondom
een tafel zitten met een klein clubje mensen en praten
over pensioen. Keukentafelgesprekken, zeg maar.
Lees verder

Animatiefilmpje over partnerpensioen
Misschien weet u dat uw partner pensioen van ons kan
krijgen als u overlijdt. Maar weet u hoeveel uw partner
dan krijgt? En wat er gebeurt als u wel partnerpensioen
heeft opgebouwd, maar u geen partner heeft als u met
pensioen gaat. Bekijk ons filmpje over partnerpensioen als
u meer wilt weten. Dan leggen we in nog geen twee
minuten uit wat we doen voor uw partnerpensioen.

Lees verder

Engagementresultaten 1e kwartaal 2019
In het eerste kwartaal van 2019 werd de wereld
opgeschrikt door twee tragische gebeurtenissen. De
dambreuk bij Brumadinho in Brazilië en de aanslag in
Christchurch, Nieuw-Zeeland. De gebeurtenissen legden 2
pijnpunten bloot in twee belangrijke economische
sectoren, die we al op de voet volgden: mijnbouw en
technologie (social media). Op deze thema’s gingen we in
gesprek met diverse ondernemingen waarin we beleggen.
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