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Nieuwsbrief

Verkiezing van een vertegenwoordiger van de
werknemers in het Verantwoordingsorgaan van SPF
Waarom zijn er verkiezingen?
Vanwege de samenvoeging van Pensioenfonds SABIC (SPF) en
Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (PF SIP) wordt het bestuur en het
Verantwoordingsorgaan (VO) van SPF opnieuw ingericht en samengesteld.
De vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur en VO en
van werknemers in het VO worden rechtstreeks gekozen. In december werden
daarom via een extra uitgegeven nieuwsbrief kandidaten voor de volgende
functies opgeroepen.

1. pensioengerechtigden in het bestuur

a) één uit alle pensioengerechtigden van voorheen PF SIP en
b) één uit alle pensioengerechtigden van (oud) SPF

2. pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan (VO)

a) één uit alle pensioengerechtigden van voorheen PF SIP en
b) één uit alle pensioengerechtigden van (oud) SPF

3. werknemers in het Verantwoordingsorgaan (VO)

a) één uit alle werknemers van SABIC IP en SABIC Global
Technologies en
b) één uit alle werknemers van SABIC Limburg, SABIC Europe
en SABIC Capital.

U behoort tot de categorie die mag stemmen voor groep 3a. Voor de functie
van lid van het VO namens deze werknemers zijn na toetsing door de
selectiecommissie 2 kandidaten op de kandidatenlijst geplaatst. Deze
kandidaten stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor.
Hoe kan ik stemmen?
Bij deze nieuwsbrief treft u ook een stembiljet aan. Daarop staan de namen
van de kandidaten voor één zetel in het VO van SPF. Het is de bedoeling dat
u in het hokje voor de naam van de kandidaat waarvoor u kiest een kruisje zet.
U kunt voor één kandidaat kiezen. Het kruisje moet duidelijk in het hokje
voor de gekozen kandidaat worden ingevuld. Bij voorkeur met een pen met
zwarte of blauwe inkt. Stembiljetten die onduidelijk zijn ingevuld of blanco
stembiljetten zijn ongeldig.
Wat moet met het ingevulde stembiljet gebeuren?
U dient er voor te zorgen dat het ingevulde stembiljet uiterlijk 3 februari 2015
bij SPF binnen is. Hiervoor kunt u gebruik maken van bijgaande
antwoordenveloppe. Deze kunt u zonder postzegel versturen. Het adres is op
de enveloppe vermeld.
Wanneer wordt de uitslag bekend gemaakt?
Kort na de vaststelling van de verkiezingsuitslag (na 4 februari) zullen wij de
uitslag op de website van SPF publiceren.

Wanneer worden de
stemmen geteld?
Op 4 februari 2015 zullen door
de verkiezingscommissie de
stemmen worden geteld. Dit
gebeurt vanaf 14.00 uur in
Fitland XL, Milaanstraat 115 te
Sittard. De telling van de
stemmen is openbaar.
Wanneer u de telling wenst bij
te wonen wordt u verzocht
zich hiervoor aan te melden.
Dit kunt u doen bij mevrouw
J. Scholz van de afdeling
Bestuursondersteuning,
telefoonnummer
045-5782877. Aanmelding
kan ook via e-mail:
Jolanda.Scholz@dsm.com.

Kandidaten voor de verkiezing van een werknemersvertegenwoordiger voor
SABIC IP en SABIC Global Technologies
in het Verantwoordingsorgaan van SPF
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