Stichting Personeelspensioenfonds APG
Verantwoord beleggen

PPF vindt verantwoord beleggen uitermate belangrijk. Het is dan ook een essentieel
onderdeel van de beleggingsfilosofie van het fonds en vormt een integraal onderdeel van
zijn beleggingsbeginselen. PPF betrekt daarom aspecten op het gebied van milieu,
maatschappij en corporate governance (of: goed ondernemingsbestuur) bij zijn
beleggingsprocessen. Uiteraard verliest PPF het financiële belang van de deelnemer niet
uit het oog. Het fonds is ervan overtuigd dat verantwoord beleggen bijdraagt aan betere
investeringsbeslissingen.
Beleid op het gebied van verantwoord beleggen
Het fonds heeft een beleid ten aanzien van verantwoord beleggen. Dat beleid heeft drie
doelstellingen:


het verbeteren van het financiële rendement, met inachtneming van de risico's;



blijk te geven van maatschappelijke verantwoordelijkheid;



bijdragen aan de waarborging van de integriteit van de financiële markten.

Om de doelstellingen te realiseren, steekt PPF veel energie in het analyseren van de
relaties tussen duurzaamheidsaspecten enerzijds en rendement en de
langetermijnrisico’s anderzijds.
Acht pijlers van verantwoord beleggen
Het verantwoord beleggingsbeleid van PPF is gebaseerd op acht pijlers:
1. Verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van het beleggingsproces van PPF.
Het fonds neemt aandeelhoudersrechten, milieu- en sociale aspecten mee in zijn
investeringsbeslissingen. Onderzoek op het gebied van duurzaamheid of
aandeelhoudersrechten kan leiden tot de beslissing om een bepaalde belegging niet
te doen, af te stoten of de omvang ervan te veranderen.
2. Het fonds gaat de dialoog aan met ondernemingen om duurzaamheid en goed
ondernemingsbestuur te stimuleren.
In gesprekken met ondernemingen maakt PPF duidelijk welke normen het fonds
hanteert op het gebied van duurzaamheid en aandeelhoudersrechten. Om deze
boodschap kracht bij te zetten, wordt hierin vaak samengewerkt met andere
beleggers. Het fonds verkoopt zijn belangen als dialoog niet leidt tot verbetering.

3. PPF verwacht van ondernemingen dat zij handelen met respect voor de
uitgangspunten van de VN Global Compact. PPF belegt niet in producten die verboden
zijn volgens de Nederlandse wet of internationale regelgeving.
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4. PPF investeert niet in overheidsobligaties van landen waarvoor een VN-veiligheidsraad
wapenembargo van kracht is
PPF belegt niet in de overheidsobligaties van landen waar een wapenembargo
opgelegd door de VN-veiligheidsraad van kracht is. Deze embargo’s worden opgelegd
als handhavingmaatregel teneinde schendingen van het internationaal recht of
mensenrechten te veroordelen.
5. PPF gebruikt actief zijn rechten als aandeelhouder.
PPF stemt via externe bureaus op de aandeelhoudersvergaderingen van
ondernemingen waarin het fonds belegt.
6. PPF maakt zich samen met andere beleggers nationaal en internationaal sterk voor
betrouwbare regelgeving om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te
verankeren.
Het fonds spreekt regelmatig met wet- en regelgevers over duurzaamheid en
aandeelhoudersrechten. Ook draagt PPF bij aan de ontwikkeling van normen met als
doel de integriteit van financiële markten op de lange termijn te verbeteren.
7. PPF is actief op zoek naar aantrekkelijke beleggingen die duurzaamheid bevorderen.
PPF investeert in alternatieve energie en schone technologieën. Het fonds zoekt
bovendien steeds naar nieuwe beleggingen die bijdragen aan duurzaamheid.
8. PPF draagt zijn verantwoord beleggingsbeleid actief uit om zo duurzaamheid en
corporate governance te bevorderen.
PPF werkt samen met andere vermogensbeheerders en pensioenfondsen in de wereld
om het effect van het beleid verantwoord beleggen te vergroten.

Uitvoering van het beleid
Voor alle beleggingscategorieën waarin PPF belegt, is een beleid geformuleerd. Uit elk
beleid blijkt op welke wijze verantwoord beleggen wordt geïntegreerd in het
beleggingsproces. Het beleid wordt uitgevoerd door APG. APG heeft een team van acht
duurzaamheidsdeskundigen dat zorgt voor de waarborging van dit proces.
Meer informatie over de wijze waarop APG het beleggingsbeleid van PPF invult, is terug
te vinden op APG.nl.

