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Persbericht

OGEO FUND tekent een uitstekend rendement op van 5,08%
De kerncijfers van OGEO FUND op 31/12/2015:




1,125 miljard euro aan activa in beheer
49,5 miljoen euro winst
Een overfinanciering van 620 miljoen euro*

Luik, 30 juni 2016. Met een rendement van 5,08% voor het boekjaar 2015 legt OGEO FUND, het enige
multiwerkgevers (eerste pijler) OFP (organisme voor de financiering van pensioenen) en het 5de grootste OFP van
België**, betere cijfers voor het jaar 2015 dan het gemiddelde resultaat van het geheel van professionele, Belgische
pensioeninstellingen samen ***. Maar naast deze goede prestatie legt OGEO FUND ook een balans voor die groei
aantoont waarbij de activa onder beheer met 3,7% gestegen zijn en nu 1,125 miljard euro vertegenwoordigen evenals een
overfinanciering van 620 miljoen euro aan activa (+8,2% ten opzichte van 2014). OGEO FUND verzekert de financiering
op lange termijn van de pensioenen van bijna 4.200 huidige of toekomstige begunstigden, verdeeld over 7 aangesloten
ondernemingen. Het succes van het beheermodel van OGEO FUND wordt gekenmerkt door een
voorzichtigheidsbenadering die met name ‘fysieke’ eerder dan ‘papieren’ vastgoedbeleggingen verkiest, en gepaard gaat
met een systeem van versterkte controle en transparante bedrijfsvoering.
Stéphane Moreau, gedelegeerd bestuurder van OGEO FUND, verklaarde: "Aan het einde van een bewogen beursjaar
mag OGEO FUND tevreden zijn gekozen te hebben voor gediversifieerde beleggingen en investeringen 'in bakstenen',
wat haar heeft toegestaan zich beter in te dekken tegen de marktschommelingen in vergelijking met het merendeel van de
andere Belgische pensioenfondsen. Onze vastgoedportefeuille was zo goed voor een gemiddeld rendement van 5% en
nam op die manier perfect zijn rol als drijvende kracht in onze beleggingsportefeuille waar. Hierdoor konden wij 'vrije
reserves' opbouwen van 620 miljoen euro. Onze voornaamste doelstelling is op die manier de duurzaamheid van de
pensioenfinanciering van onze begunstigden veilig te stellen. Onze goede resultaten hebben niets te maken met toeval
maar alles met een voluntaristische benadering die een veilig en transparant kader garandeert door middel van strenge,
interne en externe controles en principes van goede bedrijfsvoering die allen verder gaan dan de wettelijke
verplichtingen."
Emmanuel Lejeune, lid van het directiecomité van OGEO FUND, voegde hier nog aan toe: "In 2015 hebben we ook de
eerste verjaardag gevierd van onze institutionele bevek ‘Ogesip Invest’ die tot onze grote tevredenheid een
rendementsverhoging tot 3,88% liet optekenen, dat wil zeggen een prestatie die geheel in overeenstemming is met het
risicoprofiel dat we hier bij de oprichting aan hadden toegekend. Ogesip Invest heeft bewezen dat door alle
beursgenoteerde activa van de verschillende aangesloten ondernemingen van OGEO FUND te groeperen, deze
ondernemingen konden genieten van lagere beheerskosten en tegelijkertijd toegang kregen tot uitstekende en vooral heel
gediversifieerde, financiële activa. "
* Met overfinanciering worden de 'vrije reserves' of het verschil tussen de door OGEO FUND beheerde activa en de verplichtingen op het gebied van
pensioenbetalingen bedoeld.
** Volgens de ranking van PensioPlus (de voormalige Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen - BVPI) op 31/12/2014. In afwachting van de
officiële ranking op 31/12/2015.
***Het gemiddelde gewogen rendement op investering van Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening (IBP) is gestegen tot 4,48% in 2015 volgens
de financiële enquête van PensioPlus.

De kerncijfers van 2015

Gestadig toenemende activa
onder beheer

Een belangrijke overfinanciering
van 620 miljoen euro

Over OGEO FUND
OGEO FUND is het vijfde Belgische pensioenfonds en beheert de wettelijke pensioenen (eerste pijler) van overheidsinstellingen en parastatalen
(steden en gemeenten, provincies, intercommunales, OCMW's, etc.). OGEO FUND werd opgericht in juli 2007, onder de rechtsvorm van een
organisme voor de financiering van pensioenen (OFP), zoals ingevoerd en geregeld door de wet van 27 oktober 2006.
In april 2008 werd OGEO 2 PENSION opgericht om een oplossing te bieden voor de aanvullende (of extralegale) pensioenen (2e pijler) voor de
contractuelen en de loontrekkenden uit de privésector.
In april 2014 richtte OGEO FUND 'Ogesip Invest' op, een institutionele bevek naar Belgisch recht met als doel de beursgenoteerde activa van de
verschillende aangesloten ondernemingen van OGEO FUND te groeperen. Deze activa worden beheerd door 4 institutionele en gecertificeerde
beleggers die elk een discretionair beheerscontract hebben afgesloten met de bevek.
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