Persbericht
ABP koopt in één keer 48 infrastructuurprojecten van DIF
Meer dan de helft ervan draagt bij aan duurzame ontwikkelingsdoelen van VN
Amsterdam, 13 juli 2017. Pensioenfonds ABP heeft voor ruim € 700 miljoen alle 48 projecten gekocht
uit het DIF Infrastructure II fonds (DIF II), inclusief enkele gerelateerde projecten uit het DIF
Infrastructure III fonds. Het betreft 30 Europese infrastructuur- en publiek-private
samenwerkingsprojecten, waaronder het DUO-gebouw in Groningen, de Montaigne school in Den
Haag en de toegangsweg tot de haven van Rotterdam: het deel van de A15 tussen de Maasvlakte en
Rotterdam Vaanplein. De portefeuille bevat ook 18 projecten voor zonne- en windenergie in Frankrijk
en Duitsland, ter waarde van ongeveer € 125 mln. Deze zijn goed voor de energievoorziening van
circa 120.000 huishoudens per jaar. Meer dan de helft van de aangekochte projecten draagt bij aan
de Sustainable Development Goals, de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties. Door de
lange looptijd van de projectcontracten zal de belegging ABP voorzien van een langjarige, stabiele
inkomstenstroom.

Voorzitter Corien Wortmann–Kool: “We zijn blij dat APG deze portefeuille verworven heeft voor ABP.
Deze investering is op drie verschillende manieren van betekenis voor het duurzaam en verantwoord
beleggingsbeleid van pensioenfonds ABP. We investeren in verschillende infrastructurele projecten in
Nederland. Daarnaast breiden we onze beleggingen in zonne- en windenergie nog verder uit. En ten
slotte dragen we met verschillende projecten bij aan de duurzame doelstellingen van de Verenigde
Naties. Het vormt een mooi pakket dat een goed en stabiel rendement zal opleveren voor onze
deelnemers.”
Het DIF Infrastructure II fonds is in 2008 door de Nederlandse fondsbeheerder DIF opgezet voor een groep
van institutionele beleggers, waaronder ABP met een belang van 18%. DIF heeft de portefeuille in de
verkoop gezet omdat het fonds het eind van zijn looptijd naderde. Tijdens het verkoop proces zijn
geïnteresseerde institutionele kopers benaderd om de gehele portefeuille, of onderdelen daarvan, over te
nemen. Na een biedingsproces heeft vermogensbeheerder APG namens ABP de gehele portefeuille
aangekocht. APG heeft fondsbeheerder DIF gevraagd het dagelijkse operationele beheer van de
projectenportefeuille voort te zetten. De overige projecten in de portefeuille bevinden zich in België,
Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.
Sustainable Development Investments
Meer dan de helft (57%) van de projecten in de portefeuille kwalificeert als Sustainable Development
Investments (SDI’s): beleggingen die bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde
Naties. Naast de projecten voor duurzame energieopwekking zijn dat zogenaamde “social infrastructure”
projecten, waaronder Delfluent, de rioolwaterzuiveringsinstallatie in regio Den Haag, en in het buitenland
onder meer scholen, ziekenhuizen en LED-straatverlichting. Daarmee levert deze belegging een directe
bijdrage aan de doelstelling van ABP om in 2020 de beleggingen in SDI’s te hebben verdubbeld naar € 58
miljard.
Profiel ABP
Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van
overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,9 miljoen deelnemers en 388 miljard euro
(per 31 maart 2017) aan vermogen beschikbaar.
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Profiel DIF
DIF is een fondsbeheerder met €4.2 miljard onder beheer. DIF investeert in infrastructuur projecten in
Europa, Noord Amerika en Australië en richt zich vooral op PPS, duurzame energie, energie/water
distributie netwerken en telecom projecten.
DIF heeft kantoren in Amsterdam, Frankfurt, Londen, Parijs, Luxemburg, Madrid, Toronto en Sydney.
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