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PMT investeert in Europese windmolenparken  
 

PMT, het derde pensioenfonds van Nederland, investeert in twee bestaande 

windmolenparken op het vasteland van Zweden. Met de aankoop draagt PMT bij aan zijn 

klimaatdoelstelling van 2050: een beleggingsportefeuille met net zero uitstoot. De 

investering in de windmolenparken is de eerste transactie van het Europese Core 

Renewable Infrastructuurfonds. Dit fonds van Glennmont Partners, een 

investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in schone energie, werd vorig  jaar in 

samenwerking met PMT en zijn uitvoerder MN opgezet.  

 

Het fonds verwerft met de eerste transactie het windpark Langmarken in Kritstinehamn 

(het zuiden van Zweden), met een capaciteit van 19,8 megawatt, en het windpark 

Vasberget in het noordelijk gelegen Ljusdal, met een capaciteit van 27,6 megawatt. Beide 

windparken zijn sinds 2017 operationeel. 

Glennmont gaat voor PMT op zoek naar nog meer bestaande duurzame projecten in Europa 

om in te investeren, zoals windenergie (op land en op zee), zon, waterkracht en 

energieopslag. Ook via andere fondsen belegt PMT in duurzame energie.  

 

PMT heeft 600 miljoen euro in het fonds geïnvesteerd. Mede investeerder, TIAA het 

Amerikaanse pensioenfonds voor onderwijzers en non-profitorganisaties verstrekte 100 

miljoen euro. 

 

Hartwig Liersch, directeur Beleggen bij PMT: “PMT belegt in de techniek en oplossingen die 

nodig zijn voor het realiseren van een koolstof arme economie. Met dit soort investeringen 

kan PMT een positieve en proactieve bijdrage leveren aan de CO2-reductie. PMT heeft 

nadrukkelijk gekozen voor het thema energietransitie omdat het goed past bij de sector 

Metaal en Techniek en daarmee bij PMT. “ 

 

Sebastiaan Ranner, portfolio manager bij MN: "We zijn blij dat Glennmont al zo snel na het 

oprichten van het fonds twee goede bestaande windmolenparken in Scandinavië heeft 

kunnen aankopen. Naast een stabiel rendement voor pensioendeelnemers, maakt dit soort 

projecten ook de energietransitie in Europa mogelijk.’’  

 

PMT vindt klimaat een belangrijk thema. PMT wil met zijn beleggingsbeleid een bijdrage 

leveren aan het beperken van klimaatverandering en wil de financiële klimaatrisico’s van 

zijn beleggingen beheersen. Dit doet PMT bijvoorbeeld door de huidige en verwachte CO2-

uitstoot van de beleggingen in kaart te brengen, engagementgesprekken te voeren met 

CO2-intensieve bedrijven, op aandeelhoudersvergaderingen te stemmen voor een 

klimaatvriendelijk beleid, en te investeren in hernieuwbare energie. Ook verwijdert PMT 
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bedrijven uit de portefeuille die zich onvoldoende inzetten om de CO2-uitstoot terug te 

brengen. 
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NOOT VOOR DE REDACTIE 

 

Heeft u vragen n.a.v. dit persbericht dan kunt u contact opnemen met Ria van der Steen, 

woordvoerder PMT, telefoonnummer 06 18306517 of rvs@bpmt.nl.  

 

OVER PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK  

 

PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. 

Het fonds werkt voor ongeveer 34.000 ondernemingen, waarin ruim 420.000 werknemers 

op dit moment een pensioen opbouwen. Tel daarbij op de deelnemers die niet langer een 

pensioen bij het fonds opbouwen, maar dat voorheen wel deden (bijna 700.000) en de 

personen die al een uitkering ontvangen (ruim 240.000) en het totaal aantal deelnemers is 

bijna 1,4 miljoen. Het vermogen bedraagt ruim € 75 miljard. PMT is in omvang het derde 

fonds in Nederland. 

De klanten van Pensioenfonds Metaal en Techniek zijn de werkgevers en werknemers in de 

volgende branches: 

 

- metaalbewerking 

- loodgieters- en fitters;  

- centrale verwarming;  

- elektrotechniek;  

- carrosseriebouw;  

- autoschadeherstel 

- garages;  

- motorenrevisie;  

- reparatie kantoormachines;  

- goud- en zilvernijverheid;  

- galvaniserende industrie;  

- rijwielen;  

- modelmakers;  

- isolatie;  

- diamantindustrie;  

- koeltechniek. 


