Peter Borgdorff nieuwe voorzitter Eumedion
Amsterdam, 24 januari 2011 – Peter Borgdorff, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn, is
door het Algemeen bestuur van Eumedion benoemd tot nieuwe voorzitter van Eumedion. Peter
Borgdorff (1953) volgt Johan van der Ende op, die tot 31 december 2010 voorzitter van
Eumedion was.
Ronald Florisson, vice-voorzitter: “Namens het bestuur verwelkom ik Peter Borgdorff graag als nieuwe
voorzitter en bedank ik Johan van der Ende voor zijn inzet in het afgelopen jaar. Onder zijn leiding is
Eumedion zich behalve op goed ondernemingsbestuur (corporate governance) ook op duurzaamheid
gaan richten, is een begin gemaakt met het formuleren van een aantal best practices voor de
Eumedion-deelnemers en is een start gemaakt met het voeren van een dialoog op continue basis met
de Nederlandse beursvennootschappen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Peter met zijn ruime
bestuurlijke ervaring en maatschappelijke betrokkenheid het onder leiding van Johan ingeslagen pad
verder zal vervolgen en de organisatie verder zal uitbouwen.”
Peter Borgdorff: “Ik kijk er naar uit om het bestuur voor te zitten van een organisatie die in vijf jaar tijd
is uitgegroeid tot een gerenommeerd platform op het terrein van corporate governance en
duurzaamheid. Ik zet de door de vorige voorzitter ingezette dialoog over de rol van institutionele
beleggers in de samenleving en met beursvennootschappen graag voort.”
Peter Borgdorff is sinds 1 december 2007 directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hij is tevens
bestuurslid van de Stichting Pensioenfonds voor Predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland.
Tussen 2002 en 2007 was de heer Borgdorff directeur van de Vereniging van
Bedrijfstakpensioenfondsen en daarvoor werkzaam bij verscheidene werkgevers- en
werknemersorganisaties.
Het Algemeen bestuur van Eumedion is sinds vandaag als volgt samengesteld:
Peter Borgdorff (Pensioenfonds Zorg en Welzijn), voorzitter
Ronald Florisson (Robeco), vice-voorzitter
Wouter Pelser (Mn Services), secretaris
Frederik van Beuningen (Teslin Capital Management), penningmeester
Ben Kramer (F&C)

Colin Melvin (Hermes Investment Management)
Marjolein Sol (Syntrus Achmea)
Bart van der Steenstraten (Shell Pensioenfonds)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Over Eumedion
Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het terrein
van corporate governance en duurzaamheid. Eumedion stelt zich ten doel het vanuit de
verantwoordelijkheid van in Nederland gevestigde institutionele beleggers onderhouden en
doorontwikkelen van goede corporate governance en duurzaamheid en het bevorderen van de
acceptatie en naleving van standaarden hiervan door beursgenoteerde ondernemingen en
institutionele beleggers, met name in Nederland en Europa. Eumedion heeft 67 Nederlandse en
buitenlandse institutionele beleggers als deelnemer. Deze hebben in totaal meer dan 1000 miljard
euro aan belegd vermogen onder beheer.
Voor nadere informatie:
Rients Abma, directeur, tel. 020 708 5881
e-mail: rients.abma@eumedion.nl
www.eumedion.nl

