Uitsluitingslijst
•

Sinds 2012 is een groep bedrijven uitgesloten voor belegging omdat zij betrokken zijn bij de
productie van clustermunitie. Vanaf 1 januari 2013 ligt er een wettelijk gebod niet in dit soort
bedrijven te beleggen. Het pensioenfonds geeft gevolg aan dit wettelijke gebod. Specifiek
wordt op dit moment om die reden niet in de volgende bedrijven belegd:
o
o
o

•

POONGSAN CORPORATION
ANHUI GREAT WALL MILITARY INDUSTRY Co. LIMITED
LIG NEX1 Co Ltd.

Internationale sanctiewetgeving (EU en Financial Action Task Force, FATF) wordt gevolgd,
voor zover op het pensioenfonds van toepassing. Op dit moment betekent dat dat er niet
belegd wordt in Iran en Noord-Korea.

Boven de wettelijke uitsluitingen (clustermunitie en internationale sanctiewetgeving) leidt het
uitsluitingenbeleid voor 2022 tot de volgende additionele beleggingsbeperkingen:
•

Om de onafhankelijkheid van het pensioenfonds te benadrukken en misverstanden
hieromtrent te vermijden, worden proactief een aantal bedrijven buiten het
beleggingsuniversum van het pensioenfonds geplaatst. Het betreft hier Tata Steel Ltd.,
aangevuld met enkele bedrijven die leverancier zijn van grondstoffen die essentieel zijn voor
de bedrijfsvoering van Tata Steel Nederland. Op basis van deze grond worden uitgesloten:
o
o
o
o

•

TATA STEEL LIMITED
BHP GROUP
RIO TINTO
VALE S.A.

Het pensioenfonds wenst verder niet te beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij zeer
ernstige controverses die structureel van aard zijn en nog niet voldoende zijn afgehandeld en
die te linken zijn aan de thema’s ‘goede arbeidsomstandigheden‘ en ‘gezonde leefomgeving’
(zogenaamde ‘worst-offenders’). Voor het pensioenfonds is dit een van de manieren om
invulling te geven aan de OESO-principes. Om deze reden worden de volgende bedrijven
uitgesloten voor belegging:
o
o
o
o
o
o
o
o

CORECIVIC INC.
FREEPORT-MCMORAN INC.
SOUTHERN COPPER CORPORATION
GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED
THE GEO GROUP, INC.
SOCIETE AURIFERE BARRICK.

