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Beste lezer,

U hebt zich aangemeld voor de eService van het Unilever APF, de nieuwsberichtenservice van de Stichting

Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland.  Daarom sturen wij u namens beide kringen (onderdelen) van het

Unilever APF, Forward en Progress, deze mail met linkjes naar actuele berichten op onze website. Ziet u rode

kruisjes in plaats van afbeeldingen? Klik dan op de melding boven ons mailadres om de afbeeldingen weer te

geven.

 

Pensioenen gepensioneerden stijgen met 1,68%

De financiële situatie van Progress en Forward is ruim voldoende

om de pensioenen van gepensioneerden en oud medewerkers

op 1 januari te verhogen. Het Bestuur van het Unilever APF kent

daarom een volledige indexatie van 1,68% toe.

 

Pensioenverhoging werknemers waarschijnlijk 4,97%

Door de goede financiële situatie van Progress en Forward is volledige indexatie per 1 januari 2019 mogelijk. De

pensioenen van werknemers worden dan volledig verhoogd, waarschijnlijk met bijna 5%. 

https://www.unileverpensioenfonds.nl/progress/nieuwsoverzicht/pensioenen-gepensioneerden-stijgen-met-1-68/?doaction=return&emailid=05124169-C43F-4B22-BB721FD7A2477DA5&email=Webmaster@u-Vitalis.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/progress/nieuwsoverzicht/pensioenen-gepensioneerden-stijgen-met-1-68/?doaction=return&emailid=05124169-C43F-4B22-BB721FD7A2477DA5&email=Webmaster@u-Vitalis.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/forward/nieuwsoverzicht/pensioenverhoging-werknemers-waarschijnlijk-4-97/?doaction=return&emailid=05124169-C43F-4B22-BB721FD7A2477DA5&email=Webmaster@u-Vitalis.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/forward/nieuwsoverzicht/pensioenverhoging-werknemers-waarschijnlijk-4-97/?doaction=return&emailid=05124169-C43F-4B22-BB721FD7A2477DA5&email=Webmaster@u-Vitalis.nl&nocache=1


 

Dekkingsgraden dalen

In oktober zijn de actuele dekkingsgraden van Progress en

Forward flink gedaald, respectievelijk naar 137% en 136%.

Belangrijkste oorzaak hiervoor is een daling van de

beurskoersen, maar ook de gedaalde rente speelt een rol.

 

Uitslag verkiezingen VO Progress

In oktober vonden de verkiezingen plaats voor het Verantwoordingsorgaan van Progress. Voor de 6 beschikbare

gepensioneerenzetels hadden zich in totaal 9 kandidaten aangemeld; 8 namens de VUG en 1 namens CNV. De uitslag is

inmiddels bekend. 

 

Nieuwe samenstelling VO Forward

Voor de 4 werknemerszetels hadden zich 4 kanidaten gemeld,

waardoor verkiezingen niet nodig waren. Inmiddels is de

volledige samenstelling van het Verantwoordingsorgaan van

Forward bekend.

 
eService Progress: Afmelden | E-mailadres wijzigen
eService Forward:  Afmelden | E-mailadres wijzigen

https://www.unileverpensioenfonds.nl/forward/nieuwsoverzicht/pensioenverhoging-werknemers-waarschijnlijk-4-97/?doaction=return&emailid=05124169-C43F-4B22-BB721FD7A2477DA5&email=Webmaster@u-Vitalis.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/progress/nieuwsoverzicht/dekkingsgraden-dalen/?doaction=return&emailid=05124169-C43F-4B22-BB721FD7A2477DA5&email=Webmaster@u-Vitalis.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/progress/nieuwsoverzicht/dekkingsgraden-dalen/?doaction=return&emailid=05124169-C43F-4B22-BB721FD7A2477DA5&email=Webmaster@u-Vitalis.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/progress/nieuwsoverzicht/uitslag-verkiezingen-vo-progress/?doaction=return&emailid=05124169-C43F-4B22-BB721FD7A2477DA5&email=Webmaster@u-Vitalis.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/progress/nieuwsoverzicht/uitslag-verkiezingen-vo-progress/?doaction=return&emailid=05124169-C43F-4B22-BB721FD7A2477DA5&email=Webmaster@u-Vitalis.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/forward/nieuwsoverzicht/nieuwe-samenstelling-vo-forward/?doaction=return&emailid=05124169-C43F-4B22-BB721FD7A2477DA5&email=Webmaster@u-Vitalis.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/forward/nieuwsoverzicht/nieuwe-samenstelling-vo-forward/?doaction=return&emailid=05124169-C43F-4B22-BB721FD7A2477DA5&email=Webmaster@u-Vitalis.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/progress/eservice/afmelden-eservice/?doaction=return&emailid=05124169-C43F-4B22-BB721FD7A2477DA5&email=Webmaster@u-Vitalis.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/progress/eservice/wijzigen-gegevens/?doaction=return&emailid=05124169-C43F-4B22-BB721FD7A2477DA5&email=Webmaster@u-Vitalis.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/forward/eservice/afmelden-eservice/?doaction=return&emailid=05124169-C43F-4B22-BB721FD7A2477DA5&email=Webmaster@u-Vitalis.nl&nocache=1
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