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Uw pensioenkapitaal groeit met 7%
winstdeling
U hebt bij ons fonds (PF HAIO) een opgebouwd pensioenkapitaal. Dit geld
beleggen wij voor uw pensioen. Als wij een positief rendement behalen,
verdelen we één keer per jaar de winst onder alle betrokkenen. Vorig jaar
was er geen winstdeling. Dit jaar wel. U ontvangt per 1 mei 2021 een
winstdeling van 7%. Deze winstdeling komt bovenop de maandelijkse
rente (1% op jaarbasis) die u van ons bij uw pensioenkapitaal ontvangt.
Tot 1 juni 2021
Dit is de laatste keer dat wij een 'gewone' winstdeling uitkeren aan onze
(oud-)deelnemers. Per 1 juni 2021 dragen wij alle pensioenkapitalen over
aan de PPI van ABN Amro Pensioenen. We hebben hiervoor eind mei
toestemming gekregen van toezichthouder De Nederlandsche Bank.
Twee pensioenoverzichten
Van ons fonds krijgt u nog twee pensioenoverzichten:
1. Een Uniform Pensioenoverzicht met uw opgebouwde
pensioenkapitaal bij ons fonds op 31 december 2020. Hierin is de
winstdeling van 7% nog niet verwerkt.
2. Een Pensioenoverzicht Einde Deelneming. Daarop staat het
pensioenkapitaal dat we overdragen aan de PPI van ABN Amro
Pensioenen. Hierin is de maandelijkse rente van 1 januari tot 1 juni
2021 en de winstdeling van 7% wel verwerkt. Na 1 juni 2021
ontvangt u welkomstinformatie van de PPI van ABN Amro
Pensioenen.
Mogelijk extra winstdeling
Het is waarschijnlijk dat u ook na 1 juni 2021 nog een extra winstdeling
van ons ontvangt. Dit kunnen wij u niet garanderen. In de zomer van 2021
kunnen we goed inschatten hoe hoog de kosten van de liquidatie zijn en
hoeveel kapitaal er nog over is. Als deze extra winstdeling aan de orde is,
ontvangt u hierover bericht. Dit geldt alleen voor u als uw pensioenkapitaal
op dat moment nog bij de PPI bij ABN Amro Pensioenen staat. Vraagt u
vóór die tijd waardeoverdracht aan? Dan gaat uw pensioenkapitaal naar uw
nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dan krijgt u deze mogelijke
winstdeling niet.
Meer informatie
Hebt u vragen over uw opgebouwde pensioenkapitaal bij ons fonds? Kijk
dan op onze website www.pf-haio.nl. Daar vindt u ook onze
contactgegevens als u wilt bellen of mailen. Wij helpen u graag.
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