Persbericht
Philip Stork benoemd in ABP-bestuur
Heerlen/Amsterdam, 2 oktober 2017. Philip Stork (50) is per 1 oktober j.l. benoemd in het
bestuur van Stichting pensioenfonds ABP. Hij is voorgedragen door de
pensioengerechtigdengeleding van het Verantwoordingsorgaan van ABP.
Voorzitter Corien Wortmann: “Het bestuur is verheugd met de komst van Philip Stork. Zijn
ruime ervaring met en kennis van vermogensbeheer en risicomanagement zijn een mooie
aanvulling op de al aanwezige expertise in het bestuur.”
Philip Stork over zijn benoeming: “Het bestuurslidmaatschap van ABP zie ik als een grote
verantwoordelijkheid in deze woelige tijden. Graag wil ik mij inzetten voor een zo goed mogelijk
beleggingsresultaat tegen aanvaardbare risico’s en kosten. Zodat alle deelnemers,
pensioengerechtigden en werkgevers een gerechtvaardigd vertrouwen in hun pensioenfonds
kunnen hebben.”
Philip Stork is actief in zowel de wetenschap als de praktijk. Vermogensbeheer en
risicomanagement zijn daarbij zijn specialiteit. Hij is nu hoogleraar Financiële Markten en
Instrumenten aan de VU te Amsterdam. Daarvoor was hij onder meer gasthoogleraar aan de
Duisenberg School of Finance (2009-2015) en hoogleraar Financiering aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam (2002-2006). Hij is sinds 2016 bestuurder bij Pensioenfonds Vervoer. Zijn loopbaan
startte in de bankensector. Tussen 1994 en 2005 vervulde hij achtereenvolgens de functies van
hoofd derivaten en managing director Investment Banking bij Fortis (en voorlopers daarvan) en
directielid bij Van der Hoop Bankiers. Philip Stork studeerde econometrie in Rotterdam.
Het bestuur van ABP kent vanaf 1 oktober 2017 de volgende samenstelling:
Voorzitter: Corien Wortmann-Kool
Vicevoorzitters José Meijer en Jan van Zijl
Overige Bestuursleden; Mariëtte Doornekamp, Carel van Eykelenburg, Patrick Fey, Erik van
Houwelingen, Geraldine Leegwater Joop van Lunteren, Conchita Mulder, Philip Stork, Xander den
Uyl en André van Vliet.
Profiel
Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en
werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,9 miljoen
deelnemers en €389 miljard (per 30 juni 2017) aan vermogen beschikbaar.
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