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Ook beschikbaar in het Engels.

Opbouwpercentage 2022 en onvoorwaardelijke indexatie 2022 in de
middelloonregeling van het Cargill pensioenfonds
Hierbij willen wij je informeren dat het opbouwpercentage in de middelloonregeling voor 2022
1,297% zal zijn (in 2021: 1,469%). De werkgever heeft met het pensioenfonds een bovengrens
afgesproken voor de te betalen premie. Door de lage rente is deze bovengrens nu al een paar jaar
bereikt en kan niet het maximum van 1,875% worden opgebouwd. De vertegenwoordigers van de
werknemers, de vakorganisaties en COR, vertegenwoordigd in de pensioencommissie hebben
besloten de werknemersbijdrage niet te verhogen en de lagere opbouw van 1,297% te accepteren.
De eigen bijdrage blijft daarom gelijk.

Het goede nieuws is dat de werkgever voor 2022 wederom de maximale onvoorwaardelijke
indexatie voor haar rekening neemt. Hierdoor worden al de opgebouwde aanspraken van de
werknemers in de middelloonregeling verhoogd met 2%.

Voor vragen kun je terecht bij MyHR via de MyHR portal. Vermeld bij je request
‘Opbouwpercentage 2022’ zodat we jouw vragen gericht kunnen beantwoorden.

De inhoud van deze e-mail is vertrouwelijke Cargill-informatie en alleen bestemd voor intern gebruik door werknemers. Stuur deze
informatie niet door en deel deze niet met ontvangers buiten Cargill.
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Accrual rate 2022 and unconditional indexation 2022 in the average pay
scheme of the Cargill Pension Fund
We would like to inform you that the accrual percentage in the average pay scheme of the Cargill
Pension Fund will be 1.297% for 2022 (for 2021:1.469 %).

The employer has made an agreement with the pension fund on an upper limit for the contribution
to be paid. Due to the low interest rate, this upper limit has been reached for a few years now and
the maximum of 1.875% cannot be built up. The representatives of the employees, the unions and
the Central Workers Council, represented in the pension committee, have decided to accept the
lower accrual percentage of 1.297%. The employee contribution therefore remains unchanged.

The good news is that the employer agreed to finance the maximum unconditional indexation also
for 2022. As a result, all the accrued benefits of the employees in the average pay scheme will be
increased by 2%.

For questions you can contact MyHR via the MyHR portal. Use as reference 'Accrual percentage
2022' in your request, so that we can answer your questions in a targeted manner.

The content of this email is confidential Cargill information and is for internal use by employees only. Do not forward or share this
information with recipients outside of Cargill.

