Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen is transparant over haar beleggingen
Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen geeft rekenschap van beleid en uitvoering en publiceert wanneer mogelijk een overzicht van haar directe
beleggingsportefeuille. Volledige transparantie is echter door juridische beperkingen niet altijd mogelijk. Zo is het voor fondsbeleggingen niet mogelijk de
onderliggende posities kenbaar te maken. Voor deze beleggingen wordt een opsomming van beheerders en/of fondsbeleggingen gegeven.

Tabel 1 Overzicht assetmix
Beleggingscategorieën

Manager/fonds

Aandelen Wereld
Aandelen Opkomende Markten
Investment Grade

Blackrock, Robeco Multi Factor
Blackrock
Achmea IM Euro Government Bond Fund, Achmea IM Euro Investment Grade
Credit Fund, PVF Hypotheken Fonds
Legal & General
Achmea IM Global High Yield Fund
Achmea IM Commodity Fund EUR hedged
Achmea IM (waaronder het Achmea IM EUR Local Government Loans Fund)
Altera Vastgoed Wonen, CBRE NL Office Fund, CBRE NL Residential Fund, CBRE NL
Retail Fund
Achmea IM 20 Year Overlay Fund, Achmea IM 30 Year Overlay Fund, Achmea IM
40 Year Overlay Fund, Achmea IM 50 Year Overlay Fund

Obligaties Opkomende Markten
Global High Yield obligaties
Grondstoffen
Liquide middelen
Vastgoed
Overlay fondsen
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Marktwaarden per
ultimo 2020 in mln €
104
39
137
32
14
16
7
44
110
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Opsomming Externe managers en fondsbeleggingen
Via fondsen belegt Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen in aandelen opkomende markten. Blackrock is aangesteld als manager. Stichting
Pensioenfonds voor Verloskundigen belegt in staatsobligaties uit opkomende markten via beleggingsfondsen. Deze beleggingsfondsen worden beheerd
door Legal & General. Via een participatie in het Achmea Investment Management High Yield Fonds belegt Pensioenfonds voor Verloskundigen in High
Yield obligaties. Pensioenfonds voor Verloskundigen belegt in grondstoffen. Dit via participatie in het Achmea IM Commodity Fund EUR hedged. Direct
Vastgoedfondsen worden beheert door Altera Vastgoed Wonen, CBRE NL Office Fund, CBRE NL Residential Fund en het CBRE NL Retail Fund. Voor het
beheren van liquiditeiten maakt Pensioenfonds voor Verloskundigen gebruik van het Achmea Investment Management Liquiditeiten Fonds.
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Disclaimer
Achmea Investment Management B.V. heeft de hier getoonde informatie met zorg samengesteld. De informatie is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor degene aan wie deze
persoonlijk is gericht. Dit document is of bevat (i) geen aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten te kopen, te verkopen of te verhandelen, (ii) geen beleggingsaanbeveling of
beleggingsadvies, (iii) geen juridisch, fiscaal of ander advies. Achmea IM raadt u af een (beleggings)beslissing uitsluitend te baseren op de informatie in dit document. Achmea IM is niet
aansprakelijk voor schade die het gevolg is van zo’n (beleggings)beslissing.
De informatie in dit document is (mede) gebaseerd op informatie die Achmea IM van betrouwbaar geachte informatiebronnen heeft verkregen. Achmea IM garandeert niet de
betrouwbaarheid van die bronnen en de juistheid en volledigheid van de van die bronnen verkregen informatie. De informatie in dit document is puur informatief en u kunt daaraan geen
rechten ontlenen. Alle informatie is een momentopname. Achmea IM heeft het recht om deze informatie zonder aankondiging te wijzigen. Het noemen van rendementen op beleggingen in
dit document dient uitsluitend als uitleg en toelichting. Achmea IM spreekt daarmee geen verwachting uit over het rendement of koersverloop van die beleggingen. De waarde van uw
belegging kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
U mag de informatie in dit document alleen voor eigen persoonlijk gebruik kopiëren. U mag de informatie niet overnemen, vermenigvuldigen, distribueren of openbaren zonder schriftelijke
toestemming van Achmea IM. Alle informatie (teksten, fotos, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logos, woord- en beeldmerken) blijft eigendom van of in licentie bij Achmea IM
en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of intellectueel eigendomsrecht. Er worden geen rechten of licenties overgedragen bij gebruik van of toegang tot deze informatie.
Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist (KvK 18059537), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de Wet op het
financieel toezicht. Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten onder nummer 15001209.
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