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Corona
Er is op dit moment veel nieuws over het
Covid-19 virus (Corona).
Het virus heeft grote gevolgen en
veroorzaakt veel persoonlijk leed en heeft
een grote invloed op ons. De effecten op het
pensioenfonds zijn daarbij vergeleken minder
belangrijk. Het ontslaat ons als bestuur niet
om onze deelnemers te informeren over de
gevolgen voor het pensioenfonds.

zich momenteel heel onrustig. Het bestuur is
van mening dat dit niet het juiste moment is
om de pensioenrechten over te dragen aan APF
Stap en heeft de waardeoverdracht uitgesteld,
DNB ondersteunt dit besluit van het bestuur.
Zodra er weer rust op de financiële markten is
zal het bestuur het proces direct weer
opstarten. Uitstel is geen afstel. Het bestuur
heeft hierover direct contact met het
verantwoordingsorgaan.

Continuïteit Pensioenfonds

Vervolg

Het pensioenfonds doet er alles aan om de
pensioenbetalingen door te laten gaan. Het
heeft maatregelen onderzocht en genomen
om ook bij uitval van medewerkers deze
betalingen door te laten gaan.

Voor nu staat gezondheid op de eerste plaats.
Op dit moment wenst het bestuur iedereen
sterkte. We hopen dat u en uw naasten deze
Corona crisis goed doorkomen. Pas nadat er
meer rust en zekerheid is en de onzekerheid
over de gevolgen van het Corona virus
verminderen zal het bestuur de collectieve
waarde overdracht voortzetten.

Gevolgen Corona op de dekkingsgraad
De waarde van onze aandelen zijn in korte
tijd enorm gedaald met ongeveer 30%. Ook
de rente is gedaald, wat tot gevolg heeft dat
de pensioenfondsen hogere buffers moet
aanhouden. Aandelen en rente hebben beide
een negatief invloed op de dekkingsgraad.
Het goede nieuws is dat ons fonds een
relatief hoge dekkingsgraad heeft en het
rente risico voor een belangrijk deel heeft
afgedekt. Eind februari 2020 was de
dekkingsgraad nog 112.4%. Op maandbasis
zullen we via de website de actuele
dekkingsgraad zoals gebruikelijk
bekendmaken.
Toekomst Pensioenfonds
Zoals in eerdere nieuwsbrieven aangegeven
was het bestuur in afwachting van
goedkeuring van DNB (De Nederlandsche
Bank) om de pensioenrechten over te dragen
naar APF Stap (kring 2). De dekkingsgraad
van APF Stap is eveneens gedaald. De
waarde van onze aandelen en rente bewegen

Website
U kunt nieuws betreffende pensioenaangelegenheden vinden op de website van
ons pensioenfonds.
De website is:
http://pensioeninfo.fresenius-kabi.nl/
Vragen
Eventuele vragen of opmerkingen kunt u via de
mail sturen aan:
pensioenfonds@fresenius-kabi.nl
Via de telefoon kan ook:
0591-355 840 (Wilco Timmerman)
of: 0591-355 704 (Michelle Franke)
Met vriendelijke groet,
Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland
Raimond Siebesma, voorzitter

