
 
 

 

 
 

 
 

    
 

APG lanceert vastrentende strategie in China in samenwerking met partner E Fund 

 
Amsterdam / Beijing, 29 november 2019 
 
Pensioenbelegger APG lanceert een vastrentende strategie in China, samen met partner E 
Fund, de grootste fondsbeheerder in China. Dit is de eerste vastrentende strategie in China 
waarin het beleid voor verantwoord beleggen van APG's pensioenfondsklanten volledig is 
geïntegreerd. Doel is om de investeringen die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen 
van de Verenigde Naties te vergroten. 
 
Sandor Steverink, Head of Treasuries bij APG: “Als pensioenbelegger zijn we altijd op zoek naar 
aantrekkelijke beleggingen die stabiele, lange termijn rendementen opleveren voor onze 
pensioenfondsklanten en hun deelnemers. In de huidige, lage rente omgeving verwelkomen we 
beleggingen met zowel solide rendementen als relatief lage risicoprofielen. Nu de Chinese markt 
steeds meer wordt opengesteld voor internationale investeerders, biedt dit goede mogelijkheden voor 
ons. Met de ontwikkeling van deze beleggingsstrategie samen met onze partner E Fund, onze 
beleggingsadviseur voor deze strategie, vergroten we ons beleggingsuniversum in een belangrijke 
markt. ” 
 
Jian Hu, directeur van vastrentende waarden bij E Fund: “We zijn verheugd om onze samenwerking 
met APG verder te ontwikkelen door de lancering van deze strategie. De Chinese obligatiemarkt moet 
meer ontwikkelde principes en regels van ontwikkelde markten leren kennen en implementeren. 
Verantwoord beleggen is nog steeds een relatief nieuw in China en de overheid moedigt initiatieven 
zoals deze aan. E Fund is toonaangevend op het gebied van vastrentende investeringen en we zijn 
volledig voorbereid op de integratie van verantwoorde beleggen op verschillende aspecten, waaronder 
de organisatiestructuur, het investeringsbeleid en het onderzoeksproces. Wij geloven dat wat we hier 
doen een aanzienlijke impact zal hebben op institutionele beleggers in onze markt. " 
 
De China Fixed Income-portfolio managers en credit research analisten van APG zullen nauw 
samenwerken met de Fixed Income-analisten en experts van E Fund. E Fund zal ook het 
engagementproces ten opzichte van uitgevers van obligaties en andere marktpartijen ondersteunen 
en zijn netwerk beschikbaar stellen voor nieuwe kansen en nieuwe relaties die relevant zijn voor het 
succes van deze strategie. 
  
APG kondigt ook de oprichting van satellietkantoren in Shanghai en Beijing aan voor de 
ondersteuning van de uitvoering van deze beleggingsstrategie. Sandor Steverink hierover: “Om deze 
strategie met succes uit te voeren, moeten we met fysiek aanwezig zijn in China. Door onze eigen 
kantoorlocaties in China, kunnen we nauw samenwerken met onze partner E Fund, waarvan het 
vastrentende beleggingsteam dichtbij in Beijing zijn gevestigd. Het opzetten van lokale kantoren 
benadrukt ook onze lange termijn visie op China en deze beleggingsstrategie.” 
 
De Chinese vastrentende strategie is de tweede beleggingsstrategie van APG AM met E Fund, naast 
de China A-aandelenstrategie van inmiddels € 594 miljoen ($ 657 miljoen) die begin 2018 werd 
gelanceerd. 
 
Over het partnerschap van APG - E Fund 

Het APG-E Fund-partnerschap wil in de vermogensbeheersector worden beschouwd als een 
toonaangevend leider en enabler ten aanzien van duurzaam beleggen voor de lange termijn, zowel 
binnen en buiten China. APG AM en E Fund beleggingsprofessionals innoveren en werken samen om 
beleggingsoplossingen te creëren die een bijdrage te leveren aan de maatschappij met uitstekende 
rendementen en een oprechte interesse in duurzaam beleggen voor de lange termijn. Door de kennis, 
ervaring en inzichten van beide organisaties samen te brengen, staat het partnerschap voor doen van 
investeringen voor een betere en duurzamere wereld. 
  



 
 

 

 
 

 
 

    
Over APG 
APG is de grootste pensioenuitvoerder van Nederland en verzorgt met circa 3.000 medewerkers 
bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en 
werkgeversdiensten. APG voert deze werkzaamheden uit namens (pensioen)fondsen en werkgevers 
in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak en glazenwassers, woningcorporaties, 
energie- en nutsbedrijven, sociale werkvoorziening, medisch specialisten en architectenbureaus. Voor 
de (pensioen)fondsen in deze sectoren beheert APG 528 miljard euro (oktober 2019) 
pensioenvermogen. APG werkt voor ongeveer 21.000 werkgevers en verzorgt het pensioen voor één 
op de vijf gezinnen in Nederland (circa 4,6 miljoen deelnemers). APG heeft vestigingen in Heerlen, 
Amsterdam, Brussel, New York en Hong Kong. 
 
Over E Fund 
E Fund Management Co., Ltd. ('E Fund') is de grootste uitgebreide fondsbeheerder in China. Het biedt 
beleggingsfondsen en op maat gemaakte vermogensbeheeroplossingen om haar onshore en offshore 
klanten te helpen hun beleggingsdoelstellingen te bereiken en hen te helpen duurzame en duurzame 
rendementen te behalen. Per 30 september 2019 beheert E Fund meer dan 1,3 biljoen RMB (USD 
193 miljard). Het staat op nummer 1 voor beheerd vermogen en is de enige vermogensbeheerder in 
China die sinds 2005 meer dan 14 jaar achtereenvolgens in de top 5 staat. Het wordt algemeen 
erkend als een van de meest vertrouwde en uitstekende vermogensbeheerders van China. 


