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Deze eService bevat een overzicht van nieuwberichten op de websites

van Forward en Progress, kringen (onderdelen) van het Unilever

Pensioenfonds.

Progress: financiële positie tweede
kwartaal 2019

Ondanks 2% winst op de beleggingen
daalde de actuele dekkingsgraad van
Progress in het afgelopen kwartaal met
4%. Dit betekent overigens niet dat er
nu een verlaging van de pensioenen
dreigt, zoals bij veel andere fondsen het
geval is. 

Forward: financiële positie tweede kwartaal 2019

Door de aanhoudende daling van de rente is de
dekkingsgraad van Forward fors gedaald. Een rendement
van bijna 5% in het tweede kwartaal kon dit niet voorkomen. 
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Pensioenakkoord, stelsel wijzigt

Half juni hebben werkgevers- en
werknemersorganisaties (sociale
partners) met het kabinet een
pensioenakkoord bereikt. Naast de
directe verlaging van de AOW-leeftijd
betekent dit op de langere termijn ook
een nieuw pensioenstelsel. Wat zijn de
plannen en wanneer kunnen we een en
ander verwachten?

Unilever APF onderschrijft doelen
Klimaatakkoord

Het Unilever Pensioenfonds is een van de 50
financiële instellingen die zijn aangehaakt bij het
onlangs gesloten Klimaatakkoord. dit betekent dat
zij hun bestaande doelen voor reductie van
broeikasgassen (CO2) gaan aanscherpen. wat
betekent dit concreet? 

Unilever APF weer in de prijzen

Het Unilever APF is onlangs door de
jury van Pensioen Pro uitgeroepen tot
het beste ‘grote Nederlandse
pensioenfonds 2019’. Ook in 2017 was
het Unilever Pensioenfonds winnaar in
deze categorie. Bestuurslid Kristian
Vleugels mocht in Amsterdam de
bijbehorende award in ontvangst
nemen.
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