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Persbericht  
 

Anne Gram nieuw bestuurslid bij ABP 
 
Heerlen/Amsterdam 31 mei 2021. Anne Gram (55) maakt per 1 juni 2021 deel uit van het ABP-bestuur. 

Zij is voorgedragen door vakbond CMHF. ABP is blij dat Anne Gram toetreedt tot het bestuur, 

vanwege haar brede ervaring op het gebied van pensioenen en beleggingen waaronder duurzaam en 

verantwoord beleggen, aldus voorzitter Corien Wortmann. 

 

Anne Gram: “Ik wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het verantwoord en nog duurzamer beleggen van het 

pensioengeld van onze deelnemers. Ik vind dat heel belangrijk omdat dat bijdraagt aan een goed pensioen 

in een leefbare wereld.” 

Voorzitter Corien Wortmann: “Anne Gram past goed bij de ambitie van ABP op het gebied van duurzaam en 

verantwoord beleggen. Zij kan met haar expertise goed bijdragen om onze prestaties verder te verbeteren.” 

Anne Gram vervult de vacature die was ontstaan door het vertrek van Geraldine Leegwater, die een functie 

bij PGGM aanvaardde. 

 

Anne Gram heeft sinds haar entree op de arbeidsmarkt in 1991 ruime ervaring opgedaan in duurzaamheid 

en vermogensbeheer. Zij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van ASN Impact Investors en is 

werkzaam (geweest) bij een groot aantal pensionfondsen, waaronder PFZW en Pensioenfonds DNB. 

Daarvoor heeft zij jaren als portfoliomanager, chief investment officer en directeur beleggingen midden in het 

veld geacteerd bij onder andere ABN AMRO, en Robeco en Fortis Mees Pierson. Ook was Anne Gram 

docent aan de Erasmus Universiteit voor het Pension Executive Program.  

Anne Gram studeerde bij Brandeis University, heeft een MSc in International Economics and Business 

Administration van Copenhagen Business School en is Chartered Financial Analyst (CFA). 

 

 

Voor meer informatie: 

Jos van Dijk, woordvoerder  

M 06-13329224,  

E jos.van.dijk@abp.eu 

 

Profiel 

Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van 

overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 3 miljoen deelnemers en 505 miljard euro (per 

30 april 2021) aan vermogen beschikbaar. 

 

 

 
 


