Breda, 19 juli 2017

Aan alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van Stichting Pensioenfonds
“Protector”

Middels de informatiebulletins en verschillende bijeenkomsten hebben wij u de laatste
twee jaar regelmatig geïnformeerd over de status van de studie om Stichting
Pensioenfonds “Protector “ (hierna te noemen Protector) onder te brengen in het
crossborder pensioenfonds ExxonMobil OFP in België. Eind december hebben we u
geïnformeerd dat de voorgenomen overgang per 1 januari 2017 helaas moest worden
uitgesteld omdat er nog onduidelijkheid was over de administratieve verplichtingen
waaraan het pensioenfonds moet voldoen in het kader van de Belgische fiscale
wetgeving. Recentelijk hebben we de laatste documenten ontvangen van het Belgisch
Ministerie van Financiën waardoor de processen nu duidelijk zijn.
De Toegetreden Ondernemingen en het Bestuur van Protector hebben dan ook
geconcludeerd dat daarmee aan alle randvoorwaarden is voldaan om de overgang naar
het ExxonMobil OFP te effectueren volgens de gemaakte afspraken. De Toegetreden
Ondernemingen hebben vervolgens het besluit genomen om met ingang van
1 september 2017 de toekomstige pensioenopbouw over te brengen naar het
ExxonMobil OFP. Vervolgens heeft het Bestuur van Protector besloten per dezelfde
datum de collectieve waardeoverdracht van alle opgebouwde rechten naar het
ExxonMobil OFP te doen. Het Verantwoordingsorgaan heeft hier in juni 2016 reeds
positief advies op gegeven.
Eveneens zullen per 1 september 2017 de beleggingen van Protector overgedragen
worden aan het Nederlands afzonderlijk vermogen van het ExxonMobil OFP. Na de
collectieve waardeoverdracht zal Protector opgeheven worden.
Door deze overdracht verandert er voor u weinig want de pensioenregeling blijft
dezelfde, de afspraken over indexatie blijven ongewijzigd, Syntrus Achmea blijft de
pensioenadministratie doen en ExxonMobil’s toezegging om de Nederlandse
verplichtingen steeds volledig gefund te hebben, inclusief een robuuste buffer, blijft
onveranderd. De pensioenbetalingen zullen gedaan gaan worden door het ExxonMobil
OFP.

Enige tijd na de formele overgang zult u een overzicht ontvangen van uw
pensioenrechten bij Protector op 31 augustus 2017 en uw pensioenrechten in het
ExxonMobil OFP per 1 september 2017, u zult zien dat deze ongewijzigd zullen zijn.
Alle communicaties van het pensioenfonds zullen vanaf 1 september plaats vinden door
het ExxonMobil OFP en de website zal eveneens worden aangepast aan de huisstijl
van het ExxonMobil OFP.
Indien u nog vragen heeft over deze overgang verwijzen wij u naar de website van
Protector waar een uitgebreid document staat met veelgestelde vragen en antwoorden.
Indien dit uw vragen niet beantwoordt, kunt u per email contact opnemen met
bestuurslid Gerda Shultz: gerda.shultz@exxonmobil.com.

Met vriendelijke groet,

A.J. van der Linden
Voorzitter bestuur Stichting Pensioenfonds “Protector”

