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Sammenfatning og anbefalinger
Verden står i en voksende klimakrise, hvor det bliver mere og mere klart for hvert år der går, at det
er en kæmpe udfordring at holde de globale temperaturstigninger under 2 grader. En af nøglerne er
en omlægning væk fra fossile brændsler og over til en energiforsyning baseret på 100% vedvarende
energi og anvendelse af energieffektive teknologier. Det kræver massive investeringer i de
kommende år, og at der generelt i samfundet handles bevidst for at understøtte den grønne
omstilling.
Pensionsselskaberne kan gennem investering af deres pensionsformuer bidrage til at skaffe
finansiering til samfundsansvarlige investeringer, herunder vedvarende energi og energibesparelser.
WWF har derfor gennemført en analyse af de otte største, danske pensionsselskabers investeringer i
grønne teknologier: ATP, DanicaPension, Industriens Pension, Nordea Liv & Pension,
PensionDanmark, PFA, PKA og Sampension. Analysen bygger på offentligt tilgængeligt materiale
på hjemmesider mm., samt telefoninterviews med de pågældende selskaber.
Undersøgelsen giver anledning til følgende hovedkonklusioner:


Der er generelt mere fokus i pensionsselskaberne på at skabe højst muligt økonomisk afkast
end på at investere med udgangspunkt i etik og varetagelse af samfundsansvar, sådan som
de fleste påstår at gøre.



Den aktuelle lovgivning fremmer ikke pensionsselskabernes grønne investeringer –
tværtimod udgør den en barriere med sit relativt snævre fokus på økonomisk afkast.



Flere af pensionsselskaberne investerer i grøn energi i et eller andet omfang, men det sker
primært som led i bestræbelserne på at sprede investeringer så meget som muligt – de
færreste har vedvarende energi og energieffektivitet som investeringsfokus.



Selv de pensionsselskaber, som investerer mest målrettet i grøn energi, investerer også i
fossil energi.



Kravene til varetagelse af klimaansvar er ikke stærke nok. Selskaberne kan nøjes med at
tilslutte sig enten UN PRI eller Global Compact, underskrive
apporter omkring klimahensyn.
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Der findes ingen offentligt tilgængelig information om, hvilken effekt pensionsselskabernes
investeringer har på klima.



Pensionsselskabets investeringsfokus afspejles i nogen grad af medlems- og kundetypen.

Hvert enkelt af de otte pensionsselskaber er blevet vurderet og ranket på baggrund af en
række parametre, som er nærmere beskrevet i rapporten. Der kan maksimalt opnås i alt 10
point, men ingen af de undersøgte pensionskasser opnår over fem point i analysen.
Der synes at være et stort potentiale for investeringer i vedvarende energi og
energieffektivisering, som ikke tilstrækkeligt udnyttes i den nuværende situation. Tværtimod
bidrager de danske pensionskasser gennem deres investeringer i fossile energikilder rundt
omkring i verden til at fastholde samfundet i afhængighed af fossile brændsler.
Ingen af pensionskasserne i undersøgelsen har sat en klar og
øge deres investeringer i vedvarende energi og energieffektiviseringsteknologi.
af, at størstedelen af pensionskasserne ytrer på deres hjemmesider, at der investeres med
hensyn til klima og grøn energi. Kun PensionDanmark, PFA og PKA har klart meldt ud,
, men de har ikke fastsat et konkret mål.
e
investeringer i fossil energi, ligesom de ikke anser investeringer i fossil energi som
problematiske af afkastmæssige årsager.
Kun få af pensionsselskaberne har investeret i fonde, der specifikt har fokus på grøn
energiteknologi, og disse er enten ikke kapitalstærke, sammenlignet med andre fonde, eller
også indeholder de også investeringer, som ikke kan siges at være grønne, bl.a.
naturgasprojekter.
Der er i analysen kun tre pensionskasser, som ifølge deres investeringsansvarlige har et ønske
om at have en klimabevidst profil: Nordea Liv & Pension, PFA og PKA. På trods af at alle
pensionskasser ifølge deres hjemmesider giver udtryk for at være samfundsansvarlige, har
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hverken PensionDanmark, Sampension eller Industriens Pension en specifik enhed, der
arbejder med overholdelse af etik i den daglige investeringspolitik.
Det er tankevækkende, at der i forbindelse med investeringsbeslutninger ikke tages højde for
den risiko, der er forbundet med at investere

ri

fossil energi, som er en ikke-vedvarende ressource, er der en begrænset tidshorisont for
investeringen, som – sammen med politiske beslutninger og det øgede fokus på, hvad der
investeres i fra medlemmer og medier,

at indebære betydelige risici for

investeringen på længere sigt.

Resultat af analysen. Point givet fra 0 til 2 i forhold til hvor klimabevidst pensionskassen er i den
pågældende kategori.

Anbefalinger
Resultatet af analysen giver anledning til at overveje, hvordan pensionsselskaberne kan
stimuleres til at foretage større – og mere bevidste – investeringer i vedvarende energi og
energieffektivitet, samt i det hele taget styrke samfundsansvaret i deres forvaltning af
pensionsformuerne.
1. Styrk de lovgivningsmæssige krav til pensionskasserne om at investere
bæredygtigt
Pensionskasserne er lovgivningsmæssigt underlagt krav om risikospredning og
finansielt afkast af investeringerne. Der bør gennem lovgivningen sættes højere krav til
pensionskassernes ansvar for også at investere bæredygtigt. Det nuværende
forholdsvis snævre, lovgivningsmæssige fokus på at sikre højst muligt afkast til
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pensionskunderne bør udvides til at lægge op til et styrket fokus på selskabernes
ansvar for at foretage investeringer, der understøtter langsigtede, samfundsmæssige
prioriteringer, herunder grøn omstilling af energisystemet både herhjemme og globalt.
2. Stærke og stabile politiske signaler er afgørende for at skabe økonomisk
sikkerhed for investeringer i grøn energi
Ifølge de interviewede investeringsansvarlige i undersøgelsen er den største barriere
for grønne investeringer knyttet til økonomisk usikkerhed, såsom uforudsete
ændringer af støtteordninger og usikkerhed om langtidsholdbarheden af de politiske
beslutninger. Det er afgørende, at politikerne ikke vakler på vejen frem mod
omstillingen til grøn energi, men sender klare, utvetydige signaler om, at 100%
vedvarende energi er målet, og at samfundet er parat til at investere i det.
3. Kravene forbundet med et medlemskab af UN PRI og Global Compact bør styrkes
Det bør overvejes, hvordan kravene til de virksomheder, der tilslutter sig enten UN PRI
eller Global Compact, kan styrkes, så betydningen af medlemskab får større vægt og
reelt udbytte.
4. Klarere og mere troværdig information til kunderne om, hvad der investeres i
Kunderne bør have lettere adgang til information om, hvad selskaberne investerer i, så
de er klar over, hvad de er med til at finansiere – og den profil, der tegnes udadtil, bør
være i overensstemmelse med den konkrete investeringspolitik. Selskaber bør ikke
kunne slippe af sted med at fremhæve fokus på bæredygtige investeringer på deres
hjemmeside, hvis dette ikke svarer til virkeligheden. Det er et klart fremskridt, at
pensionsselskaberne fra næste årsskifte skal offentliggøre samtlige investeringer, men
der bør også stilles krav til, at selskaberne opgør hvilken effekt deres investeringer har på
klimaet.
5. Som kunde har du mulighed for at påvirke investeringerne, så brug din stemme!
Et eksplicit kundeønske om, at det er vigtigt at styrke ansvarligheden i investeringerne,
vil i de fleste pensionskasser kunne påvirke pensionskassens praksis. Men skal der ske
en reel ændring af pensionskassens investeringsfokus, kræver det et klart pres fra

5

kunderne, og mange griber ikke muligheden for aktivt at søge indflydelse på
investeringerne, gennem henvendelse til bestyrelsen, på generalforsamlingen etc.
6. Det bør undersøges, hvordan direkte grønne investeringer kan fremmes
Pensionsselskabernes direkte investeringer i grønne energiprojekter bidrager til at
styrke den grønne omstilling. Imidlertid er aftaler om direkte investeringer i
vedvarende energiprojekter som fx havmølleparker komplekse at sætte i stand og
kræver langt flere ressourcer end indirekte investeringer gennem investeringsfonde.
Det bør derfor undersøges, om der kan gennemføres tiltag, som fremmer
pensionskassernes direkte investeringer.
7. Fonde, der udelukkende

fokuserer på

klimarigtige investeringer, bør

promoveres
Fonde, der udelukkende fokuserer på klimarigtige, bæredygtige investeringer, og som
samtidig skaber afkast til investorerne, skal promoveres stærkere, såvel over for
pensionsselskaberne og deres medlemmer, så der skabes bedre mulighed for at
udvælge aktier fra disse. Opgaven kan evt. varetages af pensionsselskabernes
organisation, Forsikring og Pension.
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Indledning
Omfanget og alvoren af klimaforandringerne bliver stadig mere synlige
fore
styrkes yderligere for at
fjerne truslen effektivt og bestandigt.
Der er i dag bred videnskabelig konsensus om, at klimaforandringer er menneskeskabte.
Derfor er det bydende nødvendigt, at der ikke handles efter business as usual
,

økonomiske

og

menneskelige

konsekvenser,

som

klimaforandringerne vil medføre. Hvis en

,

er det afgørende, at drivhusgasudledningen topper inden for tre-fem
en radikal omlægning af den globale energiforsyning. IEA
tilladte drivhusgasemission mellem 2010 og 203

. Dette skal opnås ved

, at 80% af den samlede
elig, da den

, fabrikker og bygninger1.
Den private sektor spiller en afgørende rolle i finansieringen af den nødvendige omstilling
væk fra brugen af fossile brændsler. Det er blevet vurderet, at ¾ af de klimarelaterede
investeringer skal komme fra private2.
Det er derfor oplagt, at investeringsfonde, heriblandt pensionsfonde, støtter op om at løse
klimaudfordringerne gennem målrettede og stigende investeringer i grønne teknologier og
ved at stoppe for

,

menneskeligt og økonomisk uansvarligt.
I løbet af især de seneste

i Danmark kommet øget opmærksomhed

pensionskassernes ansvar i forbindelse med deres investeringer. Pensionskasser er

International Energy Agency, World Energy Outlook, 2011
World Economic Forum 2013, The Green Investment Report, The ways and means to unlock private finance for
green growth.
1

2
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interessante, fordi de har en forpligtelse til at varetage fremtidige generationers interesser for
at kunne opfylde deres rolle.
I Danmark har pensionskasserne samlet aktiver for 2.051.838 mio. kr. eller to billioner kr3.
Pensionskassernes investeringer

mfundsudviklingen i ind- og

udland.
Det er derfor vigtigt, at investeringerne er med til at underbygge de nationale og
internationale

på klimaområdet, og at deres porteføljer udvikler sig til

at indeholde en fortsat voksende andel af investeringer i grøn energiteknologi og andre tiltag,
der reducerer drivhusgasudledningen. Dette må også antages at være i medlemmernes
interesse, da branchen kun gennem massive investeringer i vedvarende energi og andre
klimatiltag, kan tage et reelt samfundsansvar for at bidrage til klodens stabilitet for de
kommende generationer.

Formålet med denne undersøgelse er at skabe

, hvordan pensionskasserne gennem

deres investeringer varetager deres ansvar for samfundets udvikling, som de har stor
indflydelse på. Ønsket er at medvirke til, at pensionsselskaberne fremover allokerer flere
investeringer til vedvarende energi og energieffektivisering, som kan være med til at drive
den grønne omstilling.
I undersøgelsen belyses og analyseres en række forhold hos de 8 største danske
pensionskasser.

Det gælder blandt andet

,

klimahensyn i pensionskassernes investeringspolitikker, åbenhed omkring investeringer og
ikke mindst konkrete investeringer i grønne energiteknologier. Derudover er der fokus på,
hvilke barrierer der i dag ligger i vejen for at øge investeringer i vedvarende energi og
energieffektivitet.

3

Forsikring & Pension, 2012a
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Resultatet af analysen præsenteres som en ranking af pensionskasserne i forhold til, hvor
grønne de er ud fra en række kriterier.

Metode
Informationskilder
For at have et grundlag for analysen er der udarbejdet en stribe interviewspørgsmål, med
udgangspunkt i de forhold, det var formålet at belyse, se afsnit om baggrund for
undersøgelsesfokus. Spørgsmålene er efterfølgende blevet besvaret via telefonsamtaler af en
investeringschef eller -direktør i den pågældende pensionskasse.
Spørgsmålene er blevet til efter en systematisk gennemgang af pensionskassernes
hjemmesider, avisartikler, lovgivning, undersøgelser og rapporter. For at kunne identificere
hvilke faktorer, det har været relevant at fokusere på,
baggrund af videnskabelig litteratur om ansvarlige investeringer i pensionsfonde.
En undersøgelse som den, der er gennemført her, er et redskab med begrænsede
afdækningsmuligheder, da der bliver spurgt inden fo

. Derfor er

der i hvert interview afslutningsvis givet mulighed for, at den pågældende respondent kan
tilføje bemærkninger for at få eventuelle oversete pointer frem.

Valg af pensionskasser
I vurderingen af, hvilke pensionskasser som skulle indgå i analysen,
størrelse i forhold til markedsandele, kunder og investeringsformue.
Tilsammen besidder de medvirkende pensionskasser, ekskl. ATP, omkring 65 % af
markedsandelene i pensionsbranchen4. ATP har cirka 4,8 mio. kunder, mens de andre
selskaber samlet har omkring har tre mio. medlemmer5.

4

Forsikring & Pension, 2012b. Medlemmer af ATP er ikke medregnet, da de fleste medlemmer af en
pensionskasse også er medlem af ATP.
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De udvalgte pensionskasser er ATP, Danica Pension, Industriens Pension, Nordea Liv og
Pension, PensionDanmark, PFA, PKA og Sampension.

Ranking
Rankingen
henholdsvis nul, et eller t

, hvor to point er udtryk for mest grøn.

Der er fem kategorier og

point i alt.

lsætning for investeringer i grøn energi
For at kunne vurdere,
n som ansvarlig investor, er det i første omgang
væsentligt at kende pensionskassens

-

.

Karakteren er tildelt efter følgende kriterier:


0



Der er en kvalitativ



Der er en k
en

mere i grøn energi

1
, kombineret med

om at tilbagetrække investeringer i fossil energi

2

2. Investeringsoverbevisning
De antagelser, som danner grundlag for en investeringsbeslutning, er afgørende for,
, er det ud fra en
betragtning om, at det vil give et fornuftigt afkast i forhold til den risiko, som
klimaforandringer og strengere internationale udledningsbegrænsninger forventes at
medføre. Karakteren er tildelt efter følgende kriterier/antagelser:


Der mangler antagelser om, at klimaforandringer



Der er en erkendelse af, at faktorer relateret til klimaforandringer, herunder politiske



5

på lang sigt 0

beslutninger,

1

Hensynet til klimarelaterede faktorer betragtes som afgørende for at få et godt afkast

2

Medlemmerne kan være kunde i flere pensionskasser og tallet kan derfor være overestimeret.
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3. Medlemmernes indflydelsesmulighed
Medlemmerne har

, hvordan deres penge forvaltes, da de via

deres indbetalinger er med til at finansiere det,
investere i. I forbindelse med denne faktor antages det, at medlemmerne er interesserede i
grøn omstilling. Karakteren er tildelt efter følgende kriterier:


Medlemmerne har ikke mulighed for en specifik henvendelse om etik i investeringer

0



Der er mulighed for at henvende sig specifikt

1



Det er muligt for medlemmerne

2

indflydelse på investeringspolitikken

4. Ekskluderinger
, om der skal foretages investeringer i en virksomhed eller ej,
afgøres dette af bagvedliggende overvejelser om vægtede hensyn. Det er derfor væsentligt at
kende grundlaget for pensionsselskabets investeringspolitik og belyse, hvorledes der arbejdes
for at indfri denne i praksis – et resultat af dette kan være en ekskluderingsliste med
virksomheder som pensionskassen ikke vil investere i. Karakteren er tildelt efter følgende
kriterier:


Ekskluderingslisten er enten ikke offentliggjort eller har ikke klimahensyn som kriterium

0



Ekskluderingslisten er offentliggjort og har klimahensyn som kriterium

1



2

5. Energiinvesteringer
Den aktuelle fordeling af investeringer i henholdsvis fossil energi og grøn energi er afgørende
for at vurdere, om der er en sammenhæng mellem den profil, pensionskassen fremstiller, og
den reelle situation. Karakteren er et udtryk for, hvor dedikeret investeringsporteføljen er ift.
grøn energi og tildelt efter følgende kriterier:


Pensionskassen investerer hverken direkte eller indirekte gennem fonde, der kun indeholder
aktier i grøn energiteknologi




0

Pensionskassen har foretaget direkte investeringer i grøn energi i Danmark eller
i fonde, som udelukkende har fokus på grøn energiteknologi

1

Pensionskassen har ingen investeringer i fossil energi

2
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Baggrund for undersøgelsesfokus
Information på hjemmesider
Forud for den telefoniske kontakt med pensionskasserne blev
r. Gennemgangen af hjemmesiderne viser, at
pensionskasserne generelt fokuserer
investeringspraksis, og at hensyn til klima og miljø er noget,
. Det er imidlertid ikke muligt at finde information på hjemmesiderne om,
hvordan det konkret integreres i investeringsstrategier og indgår i beslutningerne i praksis.
Dette er derfor et af de spørgsmål, som er forsøgt afdækket gennem de efterfølgende
interviews.

Teoretiske overvejelser om ansvarlige investeringer som klima
Investeringsoverbevisning
For at sikre en effektiv implementering af en investeringspolitik, der inkluderer hensyn til
klima i investeringer, er det ifølge den videnskabelige litteratur afgørende, at de overvejelser,
der afgør om en investering fortages eller ej, har inkluderet hensyn til klima som præmis for,
at investeringen giver et godt afkast6. Selvom en pensionskasse ikke har eksplicitte
investeringsoverbevisninger, eksisterer de alligevel og er med til at underbygge og støtte
investeringsbeslutninger.

I tabel 2 ses eksempler på formuleringer af investerings-

overbevisninger.


.



afkast som traditionelle
investeringer



e

, at hensyn til klima vil give et li

traditionelle investeringer.


Ekstra-finansielle faktorer som klimaforandringer influerer afkast og risiko over en længere tidsperiode.



Aktiv brug af ejerskabsrettigheder gennem virksomhedsengagement kan forøge værdien af en
investering - hvis anvendt korrekt.

Tabel 1: Eksempler
6

. Woods & Urwin, 2010

Woods & Urwin, 2010
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Klare formuleringer giver

, porteføljemanagere og medlemmer et fælles

grundlag for at vurdere, om pensionskassens investeringsoverbevisninger er fornuftige.
Interessenterne får derved også mulighed for at teste den aktuelle investeringspraksis mod
, som efterfølgende kan ændres, hvis det vurderes
nødvendigt. Formulering af investeringsoverbevisninger kan også hjælpe investorer med at
træffe mere overvejede beslutninger omkring investeringsstrategi og -

.

For at øge investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet er det helt afgørende, at
interessenter, især de investeringsansvarlige, har en grundlæggende overbevisning om, at
investeringer, som er med til at påvirke klimaet positivt, vil give et bedre afkast på lang sigt
end investeringer i eksempelvis fossil energi.

er ifølge den videnskabelige litteratur afgørende
for at kunne indfri en målsætning om eksempelvis at opnå en vis andel af investeringer i
vedvarende energi og energieffektivitet, fordi man ved at have et konkret
evaluere på, om investeringspraksis

løbende kan

. Det er en fordel for de

investeringsansvarlige,
.
en
ejerskabs

– udover den overordnede målsætning. For at sikre at der arbejdes
, kræver det, at de forskellige interessenter

tilslutter sig målsætningen7.

Ansvarlige investeringer
Der er to primære metoder, hvormed pensionskasserne kan varetage deres arbejde med
ansvarlige investeringer.

7

Woods & Urwin, 2010
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virksomheder, som pensionskassen investerer i,

ksomheden. Det

aktive ejerskab kan enten forvaltes af
virksomheder, der er specialiseret i dette arbejde.
Den anden tilgang er at udelukke investeringer i bestemte virksomheder gennem
screeningsprocedurer og/eller ekskluderingslister. Screeningsproceduren kan fore
en frasortering af alle de virksomheder, der ikke opfylder de minimumskrav,
best-in-class praksis, som
vurderer selskabernes opførsel i forhold til andre i branchen, hvorefter de værste
virksomheder frasorteres. Den sidste tilgang gør det muligt
. Arbejdet med screening af
virksomheder
virksomheder, der er specialiseret i dette arbejde.
Derudover kan pensionskassen fortage ansvarlige

ger

i fx vedvarende energi og energieffektivitet eller tilbyde social venture-kapital8.

Lovgivningsmæssige rammer for pensionskassernes investeringer
De danske pensionskasser er underlagt en række lovgivningsmæssige rammer og krav, som
er væsentlige at kende for at forstå, hvilke forhold de opererer under. Disse har ofte været
debatteret, især i medierne, i forbindelse med spørgsmålet om etiske hensyn i investeringerne.
som bremseklods for hensyn til etik, drejer det sig om fortolkningen
af Lov om Finansiel Virksomhed, §§ 158 og 159 (LBK nr. 705 af 25/06/2012), som regulerer,
hvordan pensionskassernes midler skal administreres, se tabel 2.
8

Venture-kapital:
forandringer. En investering af venture-kapital vil ofte indebære, at investoren tager del i overordnede
strategiske og ledelsesmæssige beslutninger.
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§ 158
, at

§ 159
tid mindst svarer til værdien af selskabets samlede forsikringsmæssige hensættelser.
Stk. 2.

sammensætning, at de er egnede til at sikre, at de fo
uforholdsmæssig afhængighed af en bestemt kategori af aktiver, et bestemt investeringsmarked eller

Tabel 2: Lov om Finansiel Virksomhed, §§ 158 og 159.
Muligheden for hensyn til etik kan ikke udledes direkte af loven og hjælpes heller ikke på vej
af Finanstilsynets tolkning af loven fra 1997 (dengang Lov om forsikringsvirksomhed § 87).
Finanstilsynet tydeliggjorde i sin fortolkning, at der ved investeringer, skal tages hensyn til
blandt andet investeringernes sikkerhed og værdifasthed, afkastets størrelse og den begrænsaf aktiver. Finanstilsynet understregede, at ledelsen under hensyntagen til dette skal tilstræbe
investeringer, som giver højest muligt afkast. Endvidere er følgende investeringskategorier
ifølge Finanstilsynet i strid med Lov om forsikringsvirksomhed § 87 (nuværende §§ 158 og
159):


Nye investeringer, hvor ledelsen bevidst fortager en investering, der ikke vil give størst muligt afkast,
eller hvor ledelsen dog med stor sandsynlighed ved, at dette ikke vil blive tilfældet.


–

–
(Finanstilsynet, 1997).

Tabel 3: Investeringer i strid med Lov om Forsikringsvirksomhed.
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Brancheforeningen for pensionskasser i Danmark, Forsikring & Pension, udarbejdede
imidlertid

,

hvorvidt loven spænder ben for hensynet til etik i investeringspraksis. Undersøgelsen
konkluderede, at ledelsen har en udstrakt frihed til at investere etisk, blot der samtidig tages
hensyn til afkastet, den tidshorisont investeringen foretages i, investeringernes risikoprofil og
porteføljens sammensætning, herunder spredningen af investeringerne (Forsikring &
Pension, 2010).
Siden 1. januar 2009 har det været et lovkrav, at de største danske virksomheder9, og dermed
pensionskasserne i denne analyse
99a. Det betyder, at pensionskasserne skal udarbejde en redegørelse for
deres politikker inden for blandt andet miljø og klima. Redegørelsen skal indeholde en
beskrivelse af pen

, hvordan de omsættes til handling og en

vurdering af, hvad pensionskassen har opnået

i forhold til deres

arbejde med samfundsansvar, jf. stk. 2. Redegørelsen skal udarbejdes i tilknytning til
le
hjemmeside, jf. stk. 3. Hvis der ikke er udarbejdet politikker for samfundsansvar, skal dette
oplyses i ledelsesberetningen.
Hvis pensionsselskabet har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til
FNs Global Compact eller UN PRI (se afsnit om netværk), er det ikke nødvendigt at redegøre
for selskabets arbejde med samfundsansvar, men det skal i ledelsesberetningen oplyses, hvor
disse rapporter er offentligt tilgængelige, jf. stk. 7.
Med virkning fra 1. januar 2013 er det et lovkrav, at pensionskassernes redegørelse for
samfundsansvar udtrykkeligt skal indeholde oplysninger om deres politikker
er, hvis de har sådanne politikker, jf. Lov om mæglings- og
klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, § 11.

9 Store v

250.
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2013 skal pensionskassen endvidere
indeholder en liste over samtlige virksomheder, hv

pensionskasser10 , §98.

Netværk
Der findes en række nationale og internationale organisationer, der beskæftiger sig med
ansvarlige investeringer, som investeringsselskaber kan tilslutte sig. Nedenst
gennemgang af de væsentligste netværk i relation til denne analyse, samt en beskrivelse af,
hvad det indebærer at være tilsluttet.

Carbon Disclosure Project
Carbon Disclosure Project (CDP) er en international, uafhængig non-profitunderstøtte langsigtede og bæredygtige investeringer. Der er i dag 11 722 tilsluttede investorer
til CDP, som tilsammen forvalter en formue på omkring 487 billioner kroner12. Investorer kan
vælge at være enten underskriver eller medlem af CDP.
Det er gratis at være CDP-underskriver, men det kræver,
riveren adgang til data fra virksomheder, som
pensionskasserne kan investere i,

e

udvikling og initiativer inden for investeringsverdenen, samt
invitationer til rapportoffentliggørelser og rundbordsamtaler for investorer. Blandt

10

Pensionskasser oprettet efter
, fx PKA og Industriens Pen

ejes af medlemmerne i foreningen.
11 13. juni 2013.
12

: 5,6 (13. juni 2013).

19

pensionskasserne i denne analyse er der fire underskrivere af CDP: ATP, Danica Pension
(gennem Danske Bank-koncernen), Pension Danmark og PFA.
Som medlem

50.000 kr.13 , hvis der

forvaltes aktiver for over 56 mio. kr.14
softwareværktøjet CDP Analytics, der gør det nemt at integrere miljømæssige risici i
investorernes risikoanalyser. Data er sammenlignelige

,
.

efter et markedsbaseret incitament til at inddrage klimahensyn i
investeringerne. Nordea Liv og Pension (gennem Nordea-koncernen), PKA og Sampension har
valgt at være betalende medlemmer.
Industriens Pension er eneste pensionskasse i analysen, som ikke er en del af CDP.

Dansif
Dansif (Danish Social Investment F
, der beskæftiger sig
med social ansvarlighed i forbindelse med investeringer (SRI).

, at

udbrede og udveksle erfaringer blandt foreningens medlemmer. Dansif

, som har ansvar for at arrangere
aktiviteter, samt et Vidensudvalg.
,
for over 40 mia. kr. Dette giver blandt andet adgang til de tre-fire

, Dansif

typisk afholder, hvor der lægges op til vidensudveksling og debat om emner inden for SRI.

13
14

valutakurs: 5,6 (13. juni 2013).
valutakurs: 5,6 (13. juni 2013).
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Alle pensionskasser i denne analyse er medlemmer af Dansif. Udover pensionskasserne er en
række af de mest benyttede screeningsbureauer og kapitalforvaltere

medlemmer15.

Global Compact
Global Compact er et FN-initiativ, som blev lanceret i 2000. Global C
der herunder miljø, se tabel 4. Principper

, anerkendte konventioner

og er

. Virksomhederne skal

selv omformulere dem til praksis.


Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.



Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.



Tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Tabel 4: Global Compacts tre principper om virksomheders hensyn til miljø.
I dag har mere end 8.700 virksomheder og organisationer tilsluttet sig Global Compact, og
dermed er initiativet verdens største for virksomheders arbejde med samfundsansvar.
Virksomheder tilslutter sig frivilligt, men forpligter sig til at gøre de ti principper til en del af
deres forretningsaktiviteter og til at offentliggøre en obligatorisk rapportering til Global
Compact om virksomhedens indsats
.
Prisen for at være medlem ligger

85.

, hvis investoren forvalter kapital

for over 57 mia. kr.16. Blandt de danske pensionsselskaber har Danica (gennem Danske Bank),
PFA, ATP og Nordea Liv og Pension (gennem koncernen) tilsluttet sig.

15
16

, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, MSCI ESG Research, Sustainalytics BV.
www.unglobalcompact.org/docs/how_to_participate_doc/Online_Application_Guideline_Business.pdf.
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IIGCC
The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) giver pensionsfonde og andre
institutionelle

,

investeringspraksis og virksomhedsadfærd, der kan
i forbindelse med klimaforandringer. Der er i dag 80 medlemmer, heriblandt nogle af de
største pensionsfonde og kapitalforvaltere i Europa, og medlemmerne sidder tilsammen

56

billioner kroner.
IIGCC har som
åde klimarigtige
investeringer, samt at sikre
langtidsinvesteringsværdier.
85 mia. kr. omkring
53.

17.

ATP, Nordea, PensionDanmark, PKA og Sampension er med.
Statement:
The Global Investor Network offentliggjorde i 2012 en fælles erklæring om vilje til at
investere i bæredygtige teknologier
22,5 billioner dollars.
Blandt underskriverne var flere danske pensionskasser18
var et klart signal om et ønske om politisk handling for
økonomisk at sikre investeringer i grøn teknologi.

17
18

www.iigcc.org/__data/assets/pdf_file/0020/15437/IIGCC-Membership-Fees.pdf
PFA, PensionDanmark, ATP, PKA, Sampension og UniPension (AP pension, MP Pension og DJP)
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UN PRI
og dækker over seks principper, som
fordrer

, engagement og samarbejde. Se tabel 5.
FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan som en

udspringer af Global Compact, specielt henvendt til investorer. Der er i dag 1195 investorer
er, at investorer inkorporerer de seks principper, som
danner grundlaget for UN PRI, i deres investeringspraksis.
1.

Investoren vil indarbejde miljø, sociale forhold samt aktivt ejerskab i investeringsanalysen og
beslutningsprocessen.

2.

Investoren vil være aktiv ejer og indarbejde miljø og sociale forhold i sine
.

3.

om miljø, sociale forhold og aktivt ejerskab fra de enheder, som der
investeres i.

4.

Investoren vil fremme accept og implementering af principperne inden for den finansielle industri.

5.

implementeringen af principperne.

6.

Investoren vil rapportere om sine aktiviteter og fremskridt omkring implementeringen af principperne.

Tabel 5: UN PRIs seks principper om ansvarlige investeringer.
For at være en del af PRI koster det for investorer, som forvalter over 56 mia. kr., omkring
64.

r.19 Alle otte pensionsselskaber er medlemmer: ATP, Danica (Danske Bank),

Industriens Pension, Nordea Liv og Pension, PensionDanmark, PFA, PKA og Sampension
, som underskrivere af PRI skal overholde for
at være en del af initiativet.

’

PRI fremover i højere grad skal være offentlig til
’

.

19

www.unpri.org/about-pri/pri-governance/funding/
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Resultater af analysen
Resultatet af denne analyse er blevet til efter at have indsamlet oplysninger om de otte
udvalgte pensionsselskaber gennem hjemmesider og interviews. Analysen viser, at der er
forskel på, hvor grønne pensionskasser er. Ingen af pensionskasserne opnår over fem point i
analysen og dermed kan ingen reelt siges at være med til aktivt at drive den grønne
omstilling. Resultatet af analysen kan ses nedenfor i tabel 6.

Tabel 6: Resultat af analysen. Point givet fra 0 til 2 i forhold til hvor klimabevidst pensionskassen
er i den pågældende kategori.
Der er ingen af pensionskasserne i denne undersøgelse, som har sat en klar og
energieffektiviserings

størstedelen af pensionskasserne ytrer, at

der investeres med hensyn til klima og grøn energi. Kun PensionDanmark, PFA og PKA har
klart meldt ud,

, men har alligevel ikke fastsat

et håndgribeligt mål. Ingen af de med
tilbagetrække investeringer i fossile energikilder.
Der er ingen af de medvirkende pensionskasser, der anser investeringer i fossil energi som
problematiske af afkastmæssige årsager. Derfor må det antages, at den generelle
investeringsoverbevisning i pensionsbranchen er, at investeringer i fossil energi giver et
positivt afkast. Denne antagelse vil på længere sigt blive problematisk, hvis det bliver politisk
besluttet, at udvindingen af fossil energi skal udfases for at undgå klimaforandringer. Det

24

estimeres i dag, at kun en tredjedel af de kendte reserver må udvindes og afbrændes, hvis den
globale temperaturstigning skal begrænses til to grader frem mod 2050.20
Det er i alle pensionskasserne muligt for medlemmerne at henvende sig med

er, som aktivt kan yde
praksis.
Alle pensionskasser har udarbejdet en ekskluderingsliste over virksomheder, de ikke ønsker
at investere i, men ikke alle offentliggør den. Danica Pension og PKA er de eneste
pensionskasser, som officielt har ekskluderet nogle
. Pensionskassernes ekskludering af
virksomheder

en best-in-class tilgang.

Det har ikke været muligt at vurdere, hvordan investeringer i fossil kontra grøn energi
fordeler sig, fordi der er stor forskel på, hvor tilgængelige oplysninger om pensionskassernes
aktiver er. Det fremgår af de offentligt tilgængelige oversigter over aktiver, at alle
pensionskasserne har investeringer i fossil energi.
Kun få af pensionskasserne har investeret i fonde, der specifikt har
energiteknologi, men de er en
, som ikke kan siges at være grønne, fx naturgas.
Halvdelen af pensionskasserne har investeret direkte i grøn energiteknologi i Danmark. Der
er i analysen ikke taget højde for direkte investeringer i vedvarende energi og
energieffektivitet i udlandet. Det skyldes, at det ikke har været muligt at få et klart billede
over andelen af disse investeringer.

20

’ W

Executive Summary, 2012
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Der er i denne analyse kun tre pensionskasser, som, ifølge deres investeringsdirektører, har et
ønske om at have en klimabevidst profil – Nordea Liv & Pension, PFA og PKA.
være ansvarlige
investorer har PensionDanmark, Sampension og Industriens Pension ikke nogen specifik
enhed, der arbejder med overholdelse af den etiske investeringspolitik i det daglige.

Gennemgang af de enkelte selskaber
ATP
ATP var en af de første pensionskasser i Danmark, der offic

med

klimahensyn. I 2006 tilsluttede ATP sig UN PRI som første danske investor. I perioden 2008Global Compact, CDP, Dansif og IIGCC, hvor ATP har besiddet
formandsposter i de to sidstnævnte.
I 2008 og 2009 offentliggjorde ATP en redegørelse for sit
virksomhedens egen udledning og i forhold til ATPs investeringer. I 2010 blev ATPs rapport
Social ansvarlighed i forbindelse med investeringerne 2009

Retningslinjerne

heri danner ifølge hjemmesiden stadig grundlag for investeringspraksis.
Lars Rohde, ATPs daværende direktør, erklærede tilbage i 2009 i Berlingske Business, at det
ikke var utænkeligt, at 10% af investeringsporteføljen ville være allokeret til investeringer
inden for klima og energi inden for fire-fem

il 40 mia. Ambitionen

er imidlertid ikke længere gældende ifølge ATP.
Der udgives ikke længere selvstændige rapporter om ATPs arbejde med miljø og klima
ATPs medlemskab
, og at
ATP finder, at dette er nok.
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I ATP er der nedsat en komite og et SRI21-team for at integrere politikkerne for ansvarlige
investeringer
ansvarlige investeringer.
at der officielt er fokus på ansvarlighed og herunder klimapåvirkning i forbindelse
med investeringerne, er der i ATP ikke udarbejdet en definition af, hvad grøn energiteknologier.
Ved mistanke om overskridelse af ATPs investeringspolitikker har SRI-teamet i samarbejde
med eksterne selskaber ansvaret for at finde information om de virksomheder, der investeres
i. Udgangspunktet for denne informationssøgning er i sig selv en barriere for øgede
investeringer i grøn energi, fordi afkastet i realiteten vægtes højere end hensynet til etik.
Der er ifølge ATPs årsrapport fra 2012 ikke fundet evidens for, at nogen af de virksomheder,
ATP investerer i, bryder ATPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Dette kan være et
udtryk for, at ATP kun har investeringer, som følger de etiske retningslinjer, eller betyde, at
screeningsprocessen ikke har været grundig nok, og at kriterierne for, hvad der er ansvarligt
at investere i, er for svagt defineret. I forhold til energiinvesteringer understreges dette af, at
der i ATP er en officiel holdning om, at fossil energi er nødvendig for samfundet og derfor ikke
som sådan er problematisk at investere i.22
ATP har

, der sigter mod investerin

1 mia. kr. udgør den dog en ubetydelig lille del i

600

mia. kr.
Der er en stigende modstrid mellem den praksis, hvormed der investeres i ATP, og det billede,
der på hjemmesiden og i medier tegnes af ATP som bevidst inve
21

inddrage

Social responsible investment

22

http://www.atp.dk/wps/wcm/connect/ATP/atp.dk/om/omatp/investeringer/samfundsansvar/dilemmaer/Raas
toffer/#.Ufqz1RbB9XI
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klimahensyn i sine investeringer. Et problem, der forstærkes af, at ATP klart er den
pensionsforvalter i Danmark, som er kapitalstærkest og dermed meget indflydelsesrig.

Danica Pension
Danica Pension fokuserer ik

ud over den

lovgivningsbestemte stillingtagen til samfundsansvar i pensionsbranchen generelt.
Officielt har Danica Pensions investeringspolitik blandt andet

- og

ressourcebesparelser, både direkte og gennem fonde. P Danica

, at

mere i vedvarende energiteknologi og infrastruktur23.
Der er imidlertid ifølge investeringsdirektøren ingen kvantita
mere i grøn energiteknologi. Derfor må denne målsætning antages at være med baggrund i, at
vedvarende energiteknologi og infrastruktur kan dække over meget forskellige investeringer,
og er sandsynligvis et resultat af en ge

investeringerne.

Danica Pension er et datterselskab i Danske Bank-koncernen og er underlagt koncernens
overordnede politikker omkring samfundsansvar. Investeringspolitikken udarbejdes af et
GR24-board på koncernniveau.
For at forankre politikken i praksis er der i de forskellige forretningsenheder udpeget en
ansvarlig for at indberette om overholdelse af politikkerne til CR25-afdelingen. Set udefra kan
en barriere i denne struktur være, at CR-afdelingen
samfundsansvarlige investeringer, herunder investeringer i grøn teknologi, men i stedet
fokuserer på overordnet virksomhedsansvar i forhold til forretning
, hvorunder klima kun er en mindre del.

23

www.danicapension.dk/da-dk/Om-Danica-Pension/Samfundsengagement/Pages/Investeringer.aspx
Group responsible
25 Corporate responsibility
24
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Et tydeligt tegn, på at der ikke er meget ansvarlighed forbundet med Danica Pensions
investeringer, er, at pensionsselskabet på hjemmesiden officielt har erklæret, at tjæresand26
ikke overskrider de etiske politikker, og at udvindingen ikke er i strid med internationale
konventioner27, hvorfor disse investeringer ikke er ekskluderet fra Danica Pensions
portefølje.
Desuden har Danica Pension valgt ikke at lade deres unitlink-produkt28 være omfattet af
deres GR-politik, fordi Danica Pension ønsker at tilbyde deres kunder mulighed for at
investere i eksternt forvaltede fonde29. Dette øger risikoen for, at investeringerne kan omfatte
virksomheder, der ikke opfører sig miljømæssigt forsvarligt.
Det er muligt på Danica Pensions hjemmeside

indsigt i, hvilke aktiver selskabet

investerer i. Ved en nærmere gennemgang bliver det klart,
investeringer i grøn energiteknologi. Danica Pensions aktieportefølje indeholder fonde, der
investerer i tiltag, der fremmes af klimakrisen, men disse fonde indeholder også investeringer
i naturgasudvindende virksomheder30.
Som et af de største danske pensionsselskaber bør Danica sigte mod at øge sine investeringer
i vedvarende energi og energieffektivisering. Fra koncern-niveau bør målsætningen
formuleres klart og effektivt forankres i hver enhed. Derudover bør man i Danica Pension
revurd

.

26

Udvindingen af tjæresand, som er en type ukonventionel olie, giver anledning til et betydeligt udslip af
drivhusgasser, samt en række andre store miljømæssige problemer.
27 http://www.danskebank.com/en-uk/CSR/business/Pages/theresponsibleinvestor.aspx
28 En pensionsordning hvor kunderne selv har mulighed for at bestemme hvad deres pensionsmidler er
investeret i.
29 https://www.danicapension.dk/da-dk/Om-Danica-Pension/Socialt-ansvarlige-investeringer/SRI-politikkensomfang/Pages/SRI-politikkens-omfang.aspx
30 http://www.danskeinvest.dk/pdf/halvaarsbeh/DIKLTR_20121231.pdf
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Industriens Pension
Der er i Industriens Pension ikke mere fokus på at investere ansvarligt, end hvad der kræves i
loven. Investeringsdirektøren lægger ikke skjul på, at det er afkastet, der er afgørende for
pensionskassen, fordi det anses for at være afgørende for medlemmerne.
Alle aktier, som Industriens Pension investerer i, er umiddelbart offentliggjort i overskuelige
pdf-filer på pensionskassens hjemmeside.
Kunderne har ikke

å hvilken type pensionsprodukt de ønsker,
. Pensionskassens begrundelse er, at

medlemmerne er industriarbejdere, som interesserer sig mere for størrelsen af deres pension
end for klima og miljøpåvirkningen af pensionskassens investeringer.
På trods af, at Industriens Pension ikke har specielt fokus på at investere med klimahensyn,
har man valgt at investere i havvindmølleparken Butendiek ved øen Sild.
Industriens Pension bør definere en

for investeringer i grøn energiteknologi og

overveje medlemskab af CDP, da det er et redskab til at inkludere klimarisici i investeringsstrategien og derm

.

Nordea Liv & Pension
Nordea Liv & Pension citerer FNs definition af bæredygtighed på deres hjemmeside:
En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe
fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare
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Derfor kunne man forvente, at der i Nordea Liv & Pension er ekstra meget fokus på,
. P
afdeling, som beskæftiger sig med ansvarlige investeringer, er der hverken f
31

www.nordealivogpension.dk/Investering/Det+investerer+vi+i/Alternative+investeringer/Skov/1120222.html?i
mlp=2
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eller udarbejdet en definition af, hvad grøn
energiteknologi er.
I en stor koncern som Nordea er det specielt vigtigt at have en klar

, hvad der

ønskes og ikke ønskes af investeringer – samtidig med at dette forankres ud i alle enheder. I
gennemgangen af Nordea-koncernens forskellige hjemmesider bliver det klart, at der officielt
arbejdes meget med etik og ansvarlighed i forbindelse med investeringer, men umiddelbart er
mangler der forankring i en enhed som Nordea Liv & Pension.
Investeringsdirektøren i Nordea Liv & Pension mener, at en af grundene til, at der ikke i
praksis kan satses på investeringer i grøn energiteknologi er, at Nordea Liv & Pension i de
kontakter, de skriver med medlemmerne, binder sig til at foretage investeringer med et
bestemt minimumsafkast, som denne type investering ikke kan give.
Nordea har trods sin umiddelbare mangel på forankring og mulighed for investeringer i grøn
energiteknologi alligevel har fået topplacering i en international vurdering for at integrere
ansvarlighed i forretningen32.
Nordea Liv og Pension bør revurdere sine

selskabet

sig selv i forhold til at kunne foretage investeringer, som ikke umiddelbart giver højest afkast
ud fra en nutidig økonomisk beregning. Derudover bør det oplyses mere klart til kunderne, at
der ikke er specielt fokus på bæredygtige investeringer, sådan som det ellers kan tolkes af
hjemmesiden i dag, så de er klar over, hvad de er med til at finansiere.

PensionDanmark
Der er ifølge direktøren for blandt andet CSR ikke et særligt ønske i PensionDanmark om at
fremstå som en grøn pensionskasse. Alligevel er det den pensionskasse, der har klart flest
direkte investeringer i vedvarende energi i Danmark. Disse investeringer er et resultat af, at
der i PensionDanmark for fire-fem år siden blevet taget en aktiv beslutning om at have fokus
32
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på direkte investeringer i infrastrukturprojekter. Der er nedsat et team, som arbejder fuld tid
med de direkte investeringer, da det kræver mange flere ressourcer end at investere indirekte
gennem fonde.
PensionDanmark arbejder ikke med samfundsansvar på samme måde, som mange af de
øvrige pensionsselskaber gør. Det illustreres af, at PensionDanmark som en af de eneste ikke
har større enhed, der arbejder med udarbejdelse og forankring af ansvarlighedspolitikker.
PensionDanmarks

indflydelse på, hvad der investeres i,

fordi man i PensionDanmark har besluttet at forelægge alle henvendelser omkring
investeringer for bestyrelsen. Det betyder, at kunderne også har et ansvar for at benytte
denne mulighed, hvis de ønsker at få indflydelse på investeringerne.
Interviewene i denne undersøgelse viser, at PensionDanmark af resten af branchen opfattes
som den pensionskasse, der har mest fokus på grønne investeringer. Dermed er
PensionDanmark indirekte med til at løfte den grønne dagsorden i pensionsbranchen.

PFA
PFA var sammen med ATP en af de første pensionskasser, der fik
, Global Compact, UN PRI og udgav en klimaog miljøstrategi. Dermed kom

de mest klimabevidste

pensionskasser i Danmark.
Ifølge PFAs direktør og aktiechef er der
pensionskasse, men der er ingen

om øgede investeringer i grøn energi

eller om at tilbagetrække investeringer i fossil energi.
PFA er medejer af

cleantech, uden at det er

yderligere defineret, hvad dette indebærer. Fonden er under kapitalisering og derfor endnu
ikke fuldt aktiv. Udover fonden har PFA – i samarbejde med energiselskabet SE – i 2013
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fortaget en direkte investering i knap 300 land-vindmøller i Danmark, som DONG Energy
tidligere har haft ejerskabet af. Da der ikke er tale om at understøtte ny vindmøllekapacitet,
men om opkøb af eksisterende møller, kan det imidlertid ikke siges at være et træk, der i sig
selv understøtter den grønne omstilling.
PFAs arbejde med ansvarlige investeringer varetages af et RI-board33. Beslutningen, om, hvad
der skal investeres i, bygger på vurderinger fra

i forhold til

forventningen til prisudviklingen inden for energisektoren. Det betyder i praksis,
, hvad der er klimarigtigt,
men ud fra en forventning om, hvordan markedet vil udvikle sig.
, der

af de

70 største kunder. Som mindre medlem har man mulighed for at henvende sig specifikt
omkring spørgsmål relateret til CSR34.
Umiddelbart gives der af PFA indtryk af, at der er

investeringer, men

reelt ser billedet anderledes ud. Et billede, der underbygges af pensionskassens store
investeringer i olie- og gasselskaber som Shell, BP og Exxon Mobile.

.
Samtidig bør PFA trække sine investeringer ud af olie- og gasselskaberne.

PKA
PKA gør en aktiv indsats for at investere i klimavenlige virksomheder, fordi medlemmerne
ønsker det. Det betyder imidlertid ikke, at PKA udelukker investeringer i fossil energi ifølge
’ aktieansvarlige underdirektør.
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Klimarigtige

investeringer

som

PKAs

investeringer

i

Anholt

og

Butendiek-

havvindmølleparker er et positivt tilvalg. I PKA vægtes etik ikke højere end afkast i forhold til
investeringsbeslutninger, men der forsøges aktivt at investere
medlemmernes ønsker om ansvarlighed og kravene til afkast. PKA har valgt at
ekskludere en række olie- og gasselskaber, dog uden at angive på hvilken baggrund35.
Som medlem i PKA er der mulighed for at blive såkaldt delegeret medlem. Et delegeret
medlem vælges blandt og af PKAs medlemmer og har mulighed for at stille forslag til
dagsordenen på PKAs generalforsamlinger og derigennem få indflydelse. Medlemmernes
indflydelse på, hvad der investeres i, illustreres af, at PKA har valgt at ekskludere
tobaksbranchen fra deres portefølje efter pres fra utilfredse medlemmer.
PKA er det pensionsselskab, som klarer sig bedst i denne analyse, men opnår stadig kun halvt
så mange point, som det er muligt.

Sampension
Sampension er en af de største danske pensionsselskaber og har mange offentligt ansatte
medlemmer.
Sampension skriver på sin hjemmeside, at pensionsselskabet investerer i virksomheder, der
tilstræber et renere miljø gennem fokus på at mindske CO2-udledningen ved at støtte
miljøvenlige teknologier36. Der er imidlertid ifølge Sampensions investeringsdirektør intet
specielt ønske i selskabet om at have en grøn profil.
Selskabet fremhæver på deres hjemmeside, at man forventer, at virksomheder, der agerer
socialt og miljømæssigt ansvarligt, har mindre risiko for holdbarheden af sin indtjening.
Samtidig fremhæves det imidlertid, at det ikke er dokumenteret, at investeringer i ansvarlige
virksomheder påvirker det finansielle afkast – hverken negativt eller positivt – mere end
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Hjemmeside og interview
http://www.sampension.dk/Forside/Om-Sampension/Det-tilbyder-vi/Professionelinvestering/Ansvarsbevidste-investeringer/Milj%C3%B8bevidsthed.aspx
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andre investeringer37. Sampension er den eneste pensionskasse, som udtrykker eksplicit på
hjemmesiden, at samfundsansvar ikke har betydning for afkast.
Sampension har foretaget ekskluderinger af virksomheder i olieindustrien. Ekskluderingslisten er ikke offentlig.
Sampension har ingen direkte investeringer i vedvarende energi i Danmark.

Barrierer
kanaliseret flere investeringer over i grøn energi skal fokuseres der, hvor
det har størst virkning. Derfor er der også i interviewene blevet spurgt til, hvilke konkrete
tiltag der med branchens øjne er afgørende for at sikre gunstige betingelser for investeringer i
grøn teknologi. Ved at belyse barrierer er der

, hvordan man

kan skabe den finansielle sikkerhed og politiske stabilitet, der skal til for at gøre det attraktivt
for pensionskasserne at investere i vedvarende energi og energieffektivitet.

Økonomi og politik
Den største barriere for grønne investeringer er ifølge de interviewede investeringsansvarlige
i denne undersøgelse knyttet til økonomisk usikkerhed som uforudsete ændringer af
støtteordninger og politiske beslutninger, der påvirker afkastet. Det fremhæves af flere, at
Folketinget skal vælge at støtte bestemte typer af investeringer eller garantere et afkast, som
pensionskasserne har tillid til holder. Beslutningen om at investere afgøres i sidste ende af,
om afkastet i forhold til risiko er bedre end ved alternative investeringer.
I Europa er investorerne afhængige af, hvilken pris de kan sælge energien til. Derfor er
tryghed ved de markeder, pensionskasserne bevæger sig på, afgørende, hvis de skal investere
direkte i grønne teknologiprojekter. Uden for Europa er det især manglende tillid til det
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juridiske system, som kan skabe en risiko, hvis der i forbindelse med en investering

r

uenighed.

Lovgivning
Generelt fremhæver investeringsdirektørerne det som en barriere, at pensionskasserne er
lovgivningsmæssigt underlagt krav om afkast og risikospredning i investeringerne. Der er
også regler for, hvordan sammensætningen af forskellige investeringstyper
den finansielle stødpude, som pensionskassen har i
forvejen.

Medlemsinteresser
Medlemmernes interesser kan få indflydelse på, hvad der investeres i, men ofte viser
medlemmerne ikke stor interesse herfor. Der skal være tale om et eksplicit, generelt
kundeønske om, at det er vigtigere at investere efter ansvarligheds
frem for afkast på kort sigt, for at udvirke ændringer i pensionskassens praksis.
Kunderne kan også få indflydelse på, hvordan pensionskassen investerer ved at være
opmærksomme på, hvilket afkast de som minimum er sikret i de kontrakter, de indgår med
deres pensionskasse. Dette influerer nemlig især muligheden for at investere direkte i
projekter som eksempelvis vedvarende energi, da disse ofte først giver afkast på lang sigt.
Medlemmerne kan vælge at benytte sig af det, der kaldes et unit-link produkt, som nogle af
pensionskasserne tilbyder. Det giver mulighed for selv at vælge investeringer til og fra. Nogle
pensionskasser har haft unit-link produktet, men har valgt ikke at tilbyde det længere, fordi
der ikke har været interesse for det, og det derfor var for stor en administrationsomkostning.

Investeringsmuligheder
Muligheden for at investere mere i vedvarende energi og energieffektivitet kræver, at der
reelt er virksomheder og projekter at investere i. Derfor skal udbuddet af muligheder udstilles
for pensionskasserne, så de ikke overser disse. Ifølge flere af pensionskasserne er der
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usikkerhed, der er forbundet med disse investeringer.
Udbuddet af fonde, der udelukkende fokuserer på klimarigtige investeringer, skal derfor
promoveres, også for medlemmerne, så de kan udvælge aktier fra selskaber, der udelukkende
beskæftiger sig med grøn energiteknologi – det er der i dag

, der gør. En af

grundene til, at mulighederne har været svære for at få øje på for pensionskasserne, har
været, at den teknologiske modenhed har været på et usikkert niveau. Den er imidlertid
efterhånden kommet op på et mere attraktivt niveau for flere af de grønne teknologier. En
mulighed for at styrke promoveringen kan være at skabe et forum, hvor udbydere af projekter
og investorer mødes.

Strukturelt
Aftaler om direkte investeringer i projekter som havvindmølleparker er meget komplekse at
sætte i stand, fordi ansvaret for de forskellige risici skal fordeles blandt parterne i et givent
projekt. Det er i dag stadig en ny investeringsstruktur, og mindre pensionskasser har ofte ikke
de ressourcer, det kræver. En vurdering fra branchen lyder på, at et projekt i stil med Anholt
havvindmøllepark kræver et fuldtidsjob for halvanden person
investorer på samme måde som pensionskasserne mulighed for at

. Til gengæld har få
,

men for at gå ind i projekterne skal de kunne se et rimeligt afkast i dem.
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Diskussion
Pensionskassernes

deres medlemmer økonomisk tryghed efter endt

arbejdsliv. Derfor er det naturligt, at der tages hensyn til, hvordan der kan genereres højst
muligt afkast af investeringerne, som kan komme fremtidige generationer til gode. For at
kunne varetage denne opgave i fremtiden bør pensionskasserne investere efter nogle
antagelser og investeringsoverbevisninger, som sikrer reelt bæredygtige investeringer.
Der er et stort potentiale for investeringer i vedvarende energi og energieffektivisering, som
ikke udnyttes i den nuværende situation, hvor pensionskassernes investeringer rundt
omkring i verden tværtimod er med til at fastholde samfundet i afhængighed af fossile
brændsler.
Det er tankevækkende, at der i forbindelse med investeringsbeslutninger ikke tages højde for
den risiko, der er forbundet med at investere

ri

fossil energi, som er en ikke-vedvarende ressource, er der en begrænset tidshorisont for
denne investering, der – sammen med politiske beslutninger og det øgede fokus på, hvad der
investeres i, fra medlemmer og medier –

at indebære betydelig risiko for

investeringen på lang sigt.
En grund til, at der alligevel investeres i fossil energi, er, at pensionskasserne til enhver tid
kan sælge deres aktier i fossil energi. De er derfor ikke bundet til investeringen i en fastlagt
periode,

som det

er tilfældet

ved eksempelvis

direkte

investeringer i

grønne

energiteknologiprojekter. Dette betyder, at der er større risiko forbundet med investeringer i
grøn energi

.

Spørgsmålet er imidlertid, om der ikke netop er knyttet en højere risiko til investeringer, som
ikke fremtidssikres, fordi pensionskassen udelukkende skal tage hensyn til det økonomiske
afkast. Der burde også være krav om, at de har et ansvar for at sikre samfundsmæssig
(herunder miljømæssig) tryghed og stabilitet, da de har stor indflydelse netop herpå gennem
deres valg af investeringer. En indflydelse, som i dag varetages af ansatte, som ikke
nødvendigvis har den grundlæggende viden til at kunne foretage en vurdering, der tager
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hensyn til andet end de økonomiske faktorer. De er uddannet til at sikre højest muligt
finansielt afkast til pensionskasserne ud fra den traditionelle økonomiske overbevisning om,
at de finansielle markeder er i stand til at regulere sig selv.
På trods af, at den aktuelle lovgivning kræver, at pensionskasser forholder sig til etik i
forbindelse med deres investeringer, er dette krav reelt virkningsløst, fordi pensionskasserne
har mulighed for at opfylde det ved blot at tilslutte sig enten UN PRI eller Global Compact.
Begge netværk bygger på procesprincipper og ikke indholdsprincipper. Derfor er effekten af
et sådant medlemskab ikke noget, der i sig selv skaber øgede investeringer inden for
eksempelvis grøn energi.
En forudsætning for en effektiv allokering af investeringer til grøn energi og en eventuel
tilbagetræk
. Derudover er det afgørende, at pensionskasserne
blandt medarbejdere, eksterne forvaltere,
medlemmer og medier.
Samlet kan det konkluderes, at der lovgivningsmæssigt er behov for at sætte højere krav til
pensionskassernes ansvar for at investere bæredygtigt, hvis investeringer i vedvarende
energi og energieffektivitet skal øges.
Det er et fornuftigt

grøn energiteknologi,

, hvad de gennem deres indbetalinger er med til at støtte, og dels kan det være med
til at skabe en

g investeringerne, der kan give en bedre mulighed for at

vurdere om pensionskasserne har en portefølje, som tager hensyn til klimapåvirkninger.
Desuden bør der stilles krav om, at pensionsselskaberne opgør klimapåvirkningen som følge
af deres investeringer.

39

Baggrundslitteratur
Brundtland kommissionen (1987): Our Common Future - Report of the World Commission
on Environment and Development.
FairPensions (2009): Preparing for the storm? UK fund managers and the risks &
opportunities.
Finanstilsynet (1997):
www.forsikringogpension.dk/medlemmer/Regnskabsudvalgetsbilagssamling/Documents/Investering%20Skrivelse%20af%2009.10.1997%20fra%20Finans
tilsynet%20-%20forvaltning%20og%20anbringelse%20af%20midler.pdf
Forsikring & Pension (2012a):
www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/pension/branchet
al/Documents/Aktiver%20for%20pensionsbranchen.pdf
Forsikring og Pension (2012b):
http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/pension/markeds
andele/Documents/Pensionsselskaber%20-%20markedsandele_pdf.pdf
Forsikring & Pension (2010): http://www.forsikringogpension.dk/temaer/etiskansvarlige-investeringer/Documents/SRI_regulering.pdf
Humphrreys, Joshua (2013): Institutional pathways to fossil-free investing. Endowment
Management in a warming World.
Institutional Investors Group on Climate Change, Investor Network on Climate Risk,
Investor Group on Climate Change, Asia Investor Group on Climate Change, the United
Nations Environment Programme Finance Initiative & UN PRI (2012): Letter from Global
investor networks to the Governments of the world´s largest economies.
Dr Jones, Aled, Irma Allen, Nick Silver, Catherine Cameron, Candice Howarth & Ben
Caldecott (2013): Recourse constraints: sharing a finite world. Implications of Limits to
Growth for the Actuarial Profession. The Institute and Faculty of Actuaries, Anglia Ruskin
University.
Juravle, Carmen & Alan Lewis (2009): The Role of Championship in the Mainstreaming of
Sustainable Investment (SI).What Can We Learn From SI Pioneers in the United Kingdom?
University of Bath.

40

Kaminker, Christopher, Fiona Stewart, Simon Upton (2012): The role of institutional
investors in financing clean energy. Prepared by the OECD Round Table on Sustainable
Development for the Clean Energy Ministerial, Lancaster House, London, UK.
Rasche, Andreas & Dirk Ulrich Gilbert (2011): Institutionalizing global governance: the
role of the United Nations Global Compact. Business Ethics: A European Review, Volume 21
Number 1 January 2012.
Woods, Clarie & Roger Urwin (2010): Putting sustainable Investing into Practice: A
Governance Framework for pension Funds. Journal of Business Ethics 92: 1-19.
World Economic Forum (2013): The Green Investment Report. The ways to unlock private
finance for green growth. Génève, Schweiz.

41

