MVB verkort jaarverslag 2020
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN

Pensioenfonds PostNL

duurzamer

2015
• MVB wordt
onderdeel van de
beleggingsovertui
gingen en van het
beleggingsproces

2016
• Deelnemers
onderzoek
• Uitsluitingen (zoals
massavernietigings
wapens, schendin
gen mensenrechten

2017
• Uitsluiten steenkool

2018

2019

• Uitsluiten tabak

• Groene obligaties

• Keuze voor goede
gezondheid en
welzijn en klimaat

• MVB meten

Een goed pensioen zorgt voor welvaart,
met oog voor de wereld om ons heen.
Pensioenfonds PostNL heeft de overtuiging
dat maatschappelijk verantwoorde
beleggingen een lager risico en een hoger
rendement bieden. We beleggen volgens
de Sustainable Development Goals (SDG’s)
van de VN. Wij letten vooral op:

• goede gezondheid en welzijn
• klimaatactie
• betaalbare en duurzame energie.
Als we gaan beleggen selecteren we
bedrijven die een positieve bijdrage
leveren aan deze SDG’s.

gezondheid

& welzijn

Beleggingen 1,5x beter
voor de gezondheid

• Meten CO2-reductie

• Best-in-class
beleggingen

• Maatwerk MVBfonds ontwikkeld

• Langetermijnaan
deelhouderschap

• Aanscherping
klimaat
doelstellingen

resultaten

Pensioenfonds PostNL

2021

• Reductiedoelstel
ling 2020 gehaald

• Eigen ESGjaarverslag

• Duurzaam vastgoed

ambitie

2020

• Duurzaam beleggen
in landbouwgrond
• Aandelenbeleggingen nóg
duurzamer
• Meer informatie
voor deelnemer
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CO2-uitstoot van de
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We houden de hoeveelheid CO2uitstoot van de beleggingen bij, om
te zien of het lukt om dit te verlagen.
Rond 2023 willen we onder het
niveau van de doelstellingen van
het wereldwijde klimaatakkoord
uitkomen.
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Doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs
Beleggingen Pensioenfonds PostNL

Goed om te weten
• Het pensioenfonds heeft geen beleggingen in bedrijven die betrokken
zijn bij de productie van tabak of kolen.
• Pensioenfonds PostNL is in 2020 gaan beleggen in landbouwgrond.
Denk aan duurzame productie van avocado’s of amandelen.
Zo draagt het fonds bij aan een verantwoorde
voedselvoorziening en daarmee aan de
oplossing van het klimaatprobleem.

het klimaat

positieve im

Beleggingen ruim 5x
minder vervuilend

!
pact

via groene leningen

We meten hoeveel onze beleggingen
bijdragen aan gezondheid en welzijn. Onze
beleggingen zijn 1,5x beter voor goede
gezondheid dan het marktgemiddelde.
marktgemiddelde

marktgemiddelde

Pensioenfonds PostNL

Pensioenfonds PostNL

Ieder bedrijf heeft impact op het klimaat.
Als pensioenfonds zijn de beleggingen 5x
minder vervuilend dan het marktgemiddel
de. We willen de impact op het klimaat naar
0 brengen. Ook willen we een grotere
positieve bijdrage leveren aan de klimaat
doelstellingen, bijvoorbeeld door te
investeren in groene energie of vernieu
wende technologie.

Sinds 2020 beleggen we flink meer in groene
leningen (obligaties). We investeren in
projecten die een positieve bijdrage leveren
aan de door ons gekozen duurzaamheids
doelstellingen. We onderzoeken nu hoe we
de impact voor goede gezondheid en welzijn
kunnen verhogen. Als dit lukt, is eind
volgend jaar ongeveer 33% van de
bedrijfsobligatieportefeuille verduurzaamd.

Meer weten over hoe duurzaam Pensioenfonds PostNL belegt? Kijk dan op: www.mvbpensioenpostnl.nl

