Pensioenvraag?

beter geïnformeerd

Uitbreiding in Boxmeer voor
175 miljoen extra doseringen
Boxmeer is het toneel
van veel en ingrijpende
verbouwingen. Zowel
binnen R&D als productie wordt er flink
uitgebreid en nieuw
gebouwd. Beter ging op
onderzoek uit en sprak
onder meer met Jack
Nijholt, Capital Project
Team Lead (CPTL) over
de verdubbeling van de
productiecapaciteit in
de Bioreactor Facility
Boxmeer (BFB).

“Noem mij maar een soort gedelegeerd sponsor”,
zegt Jack lachend over de betekenis van zijn
functienaam. Als CPTL is hij verantwoordelijk voor
het reilen en zeilen van het uitbreidingsproject van
BFB. Een omvangrijke taak. “Het gebouw wordt
uitgebreid met ruim 365 vierkante meter. We bouwen een nieuwe cel-, virus- kweek- en inactivatielijn, mediabereiding voor de nieuwe productielijn,
een koelcel én een kamertemperatuuropslag.”
In BFB wordt het antigeen geproduceerd, dat
het werkzame bestanddeel is in de verschillende
Porcilis PCV-vaccins van Animal Health: PCV,
PCV ID én PCV M Hyo. “Belangrijke producten:
Porcilis PCV en het combinatievaccin met M Hyo
staan wereldwijd in de top tien. De vraag ernaar is
onverminderd hoog. Productie opschroeven in het
bestaande gebouw is niet mogelijk.” En dus startten
begin dit jaar voorbereidingen voor grootschalige
uitbreiding.

En nu gaat het snel: “Als alles goed gaat, kan het
gebouw volgend jaar maart overgedragen worden
aan de productie, waarna we de validatiebatches
kunnen draaien. De echte productie is daarmee
gestart. Omdat we op dezelfde plek, volgens
hetzelfde concept en met dezelfde vaten werken, is
er geen regulatoire impact. In de nieuwbouw kunnen straks per jaar 175 miljoen extra doseringen
antigeen worden geproduceerd. Om en nabij een
verdubbeling van de bestaande productiecapaciteit
in Boxmeer.”

Vanwege de enorme vraag is het belangrijk, dat de
reguliere productie tijdens de bouw gewoon doorloopt. “In de achterwand van het bestaande gebouw
zijn gaten gezaagd en systeemwanden geplaatst.
Daardoor kan er gewoon geproduceerd worden.
In een shutdown van ongeveer vier weken rond
de jaarwisseling worden gebouwen aan elkaar
gekoppeld. Zo heeft productie minimale hinder.”
Tijdens de officiële aftrap van de bouw werd een
bord onthuld. Daarop, naast artist impressions van
de bouw, een foto van de mascotte: the little miracle
man, een biggetje met laarzen aan. “Dat beeld zegt
het eigenlijk allemaal: met de laarzen aan in de
modder, want we hebben een ambitieuze planning
die we écht willen gaan halen. Daarvoor hebben we
dan ook een goed team staan, waar externe partijen
én mensen uit de business, maar ook van Quality,
Safety en Engineering bij betrokken zijn. Ook
Maintenance & Reliability hebben we al op voorhand
hierbij betrokken. De planning is strak, maar
realistisch, dus we hebben er alle vertrouwen in!”

“We betalen met z’n allen jaarlijks miljoenen aan
pensioenpremies. Wat doet het Pensioenfonds MSD
met al dat geld?”
Om in de toekomst aan alle verplichtingen te kunnen
voldoen – lees: pensioenen uitbetalen – moet de waarde
van het ingelegde geld groeien. Je wilt dus rendement
maken, daarom wordt het geld belegd. Dat gebeurt aan
de hand van een aantal ‘beleggingsprincipes’.
Zo moet het Pensioenfonds ‘als een goed huisvader’ beleggen: voorzichtig en zorgvuldig zijn en alleen beleggen
in dingen die je zelf snapt. Er mag niet op één paard worden gewed en ook de wet sluit bepaalde beleggingen uit.
Het PF MSD mag (en wil!) bijvoorbeeld niet beleggen in
bepaalde wapentechnologieën.
Het beleggingsbeleid wordt elke 5 jaar kritisch beoordeeld via een asset liability study. De resultaten daarvan
kunnen aanleiding geven om dingen aan te passen. Anno
2017 wordt het beleid negatief beïnvloed door de extreem
lage rente (dat verslechtert de ﬁnanciële positie) en positief door de recente bijstortingen van ons moederbedrijf.
Er wordt geïnvesteerd in obligaties en aandelen. Qua
obligaties belegt het PF MSD nu vooral in Duitse en
Nederlandse staatsobligaties (risico-arm, beperkt rendement) met een afdekking van het renterisico van 65%:
een lagere rente raakt het fonds veel minder, van een
hogere rente proﬁteert het fonds iets minder.

BFB in cijfers
BFB werd in 2003 gebouwd, oorspronkelijk bestemd voor de productie van
humane vaccins (toen nog voor het
Organon BioSciences-bedrijfsonderdeel
Nobilon). Sinds een aantal jaar is het
gebouw in gebruik voor de productie
van onder andere geïnactiveerde circovirus-deeltjes, het werkzame bestanddeel van de Porcilis PCV-vaccins.
• Investering: 21 miljoen euro
• Bouwperiode: maart 2017-maart 2018
• Oppervlakte uitbreiding: 365 m2
• Productie: verhoging van 175.000.000
doseringen per jaar
• Celkweekvat van 400 liter, 2 cel/
viruskweekvaten van 2.000 liter en
2 inactivatievaten van 2.500 liter.
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Het P-team
geeft antwoord!

Qua aandelen belegt het PF MSD nu voor 70% in aandelen van grote bedrijven (‘large cap’), voor 15% in ‘small
cap’ fondsen en voor 15% in ‘emerging markets’-fondsen.
De genoemde bijstortingen stellen het fonds nu in staat
om iets meer risico te nemen. Dat betaalt zich uit, want
het belegd vermogen – inmiddels ruim 2 miljard euro
– rendeert relatief goed: in vergelijking met veel andere
fondsen is ‘ons’ rendement hoger en zijn ‘onze’ beheerkosten lager. Dat laatste komt mede doordat ongeveer
de helft van de PF MSD-beleggingen – en die van MSD
Ierland en MSD België – om efficiëntieredenen tegenwoordig zijn ondergebracht in één overkoepelend fonds.
Meer informatie vind je op www.pf-msd.nl onder
‘Het Pensioenfonds’ > ‘Beleggingsbeleid’.
Het ‘P-team’ bestaat uit pensioenexperts
uit Boxmeer, Oss en
Haarlem. Heb jij
ook een vraag
voor het P-team,
stel ’m dan via
beter@merck.com.
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