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Ontwikkeling financiële positie
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MVB
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen



Huidige MVB-beleid PNO Media

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Uitsluiten: 

• Geen negatieve impact hebben op de wereld.

• Als dialoogvoeren niet leidt tot verbetering sluiten we bedrijven en landen uit van onze beleggingen.

We beleggen niet in:

• bedrijven die betrokken zijn bij de productie van tabak

• bedrijven die betrokken zijn bij de productie en of verkoop van controversiële wapens zoals kernwapens, anti 
personeelsmijnen en clustermunitie

• staatsobligaties van landen die zeer slecht presteren op het terrein van persvrijheid

• staatsobligaties van landen die door de VN en de EU sancties opgelegd hebben gekregen in verband met 
mensenrechtenschendingen en wapenhandel

Stemmen: actief steunen van relevante aandeelhouderresoluties.

Reactieve engagement: is erop gericht om negatieve effecten tegen te gaan.
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Implementatie MVB-beleid PNO Media. Wat doen we nu allemaal?

• Eigen stemrichtlijnen

• Engagement (proactief en reactief)

• Uitsluiten bedrijven en landen die niet passen binnen het MVB-beleid van PNO 
Media (wapens en tabak voor bedrijven, persvrijheid en VN/EU sancties voor landen)

• Integratie ESG in selectieproces en contractering externe managers

• Beoordeling externe managers (ESG-scorecard)

• Green bonds allocatie in bedrijfsobligaties en meting CO2 ,SDG’s

• Rapportages uitgebreid met ESG

9



Pensioenakkoord



Pensioenakkoord
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Proces indexatie 2022



Indexatie per 1 januari 2023
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• Doordat de sociale partners een intentie tot invaren van de pensioenen hebben 
afgegeven in juni 2022 mag PNO Media gebruik maken van soepelere regels bij het 
berekenen van de indexatie die alle deelnemers kunnen krijgen.

• Deze regels gelden voor de indexatie per 1 januari 2022 en per 1 januari 2023

• Het bestuur volgt het vastgelegde indexatie beleid onder het huidige stelsel en 
overweegt om gebruik te maken van de soepelere regels. Deze overwegingen moeten 
evenwichtig en uitlegbaar zijn richting het nieuwe stelsel.

• Op 1 november heeft het bestuur hier uitgebreid over gesproken en een beeldgevormd 
van de mogelijkheden. 

• Op 15 november heeft het bestuur nogmaals overleg gevoerd en een voorlopig besluit
genomen over de indexatie per 1 januari 2023

• Dit besluit wordt besproken met het VO en zal dan definitief worden

• Medio december zal PNO Media communiceren over een eventuele indexatie per 1 
januari as. 



PNO Media en MPD samen verder



PNO Media; blik op de toekomst

15ma 2 jan 2023



PNO Media en MPD samen verder "Voor een goed en betaalbaar pensioen"

16ma 2 jan 2023

Fusie per 1 januari 2023

 Lagere kosten

 Snellere besluitvorming

 Klaar voor de toekomst



17ma 2 jan 2023

PNO Media en MPD samen verder



VRAGEN?


