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Investeringen in Sun Capital
FNV

Behandeld door

De heer drs. G. van Dijk
Postbus 8456
1005 AL Amsterdam
Wilt u bij beantw oording steeds de
datum en ons kenm erk verm elden.

Geachte heer van Dijk,

Dank voor uw brief van 28 januari jongstleden, waarin u verzoekt om beleggingen in Sun
Capital, maar ook in soorgelijke private equityfondsen, terug te trekken.
Wij betreuren het faillissement van V&D, in het bijzonder na alle offers en inspanningen
die het personeel hebben opgebracht.
Pensioenfonds Zorg en Welzijn is naast een indirecte beleggging via Sun Capital ook via
beleggingen in vastgoedfondsen betrokken bij het faillissement van V&D. PFZW stelt zich
constructief op bij het vinden van oplossingen bij de afwikkeling van het faillissement, als
het gaat om het behoud van werkgelegenheid en het behoud van kwaliteit van
binnensteden/winkelgebieden. Ook hebben wij in 2015 ingestemd met de huurkorting die
de vastgoedfondsen boden aan V&D, in het kader van het reddingsplan. Wij steunen ook
nu een constructieve opstelling van de vastgoedfondsen.
Stakeholders hebben in sommige situaties verschillende belangen. Daarbij kunnen
beleggers andere belangen hebben dan werknemers. Dit is voor aandelenbeleggers,
vastgoedbeleggers en obligatiebeleggers niet anders dan voor private equitybeleggers.
Het beleggingsbeleid van PFZW is er op gericht om hiermee op een verantwoorde en
maatschappelijke wijze om te gaan. De fundamentele ILO-standaarden zijn daar
onderdeel van.
Wij benadrukken dat V&D onder de vorige eigenaar (Sun Capital) niet is ‘gestript’ ten
behoeve van de beleggers. Er zijn geen winkelpanden verkocht. SUN Capital heeft
ongeveer 200 miljoen euro in V&D gestoken, en slechts verlies geïncasseerd.
Wij erkenen dat een investering in een private equityfonds dat zich richt op bedrijven in
grote moeilijkheden, de sociale verhoudingen in zo’n bedrijf op scherp kan zetten. Wij
hebben mede daarom de afgelopen vijf jaar geen nieuwe beleggingen in private
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equityfondsen gedaan die zich, zoals Sun Capital, uitsluitend richten op bedrijven in grote
moeilijkheden.
Ook andere private equityfondsen investeren soms in een onderneming die in zwaar weer
zit. We hechten groot belang aan de wijze waarop het private equityfonds omgaat met
alle belanghebbenden.
Maatschappelijk verantwoord beleggen is voor ons belangrijk. Ook in onze opstelling
richting private equityfondsen speelt maatschappelijk verantwoord beleggen een
belangrijk rol. Er is voor de private equitysector zelf echter ook een verantwoordelijkheid
om te investeren in ondernemingen die het moeilijk hebben.
Afsluitend, wij zijn van mening dat wij op verantwoorde wijze in private equity beleggen,
ook in Sun Capital. We trekken deze belegging dan ook niet terug. Dat kunnen wij
overigens ook niet, al zouden wij dat willen. Aandelen kunnen direct worden verkocht,
maar bij private equity legt een belegger zich vast voor een periode van 10 tot 12 jaar.
Onze investering in Sun Capital stamt uit 2007.
Ik verwacht hiermee uw brief volledig te hebben beantwoord. Mocht u toch nog vragen
hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Peter J.C. Borgdorff,
directeur
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