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Flere veje til ansvarlige investeringer 
I dette dokument kan du læse hvordan klima integreres i pensionskassens investeringsprocesser på tværs af 

forskellige aktivklasser. For P+ er der flere veje til ansvarlige investeringer, og herunder klimahensyn og 

derfor vil pensionskassen ofte vælge flere forskellige greb i sit arbejde med ansvarlige investeringer. 

Klima står højt på agendaen i P+. Paris-aftalen er derfor også indskrevet i pensionskassens 

investeringspolitik. Pensionskassen arbejder med at håndtere potentielle risici og vurdere muligheder, der 

opstår som følge af klimaforandringer og implementering af Paris-aftalen. 

I figur 1 herunder findes en oversigt over nogle af de veje som P+ går i sit arbejde med ansvarlige investeringer.  

Figur 1: Oversigt over forskellige veje P+ går i arbejdet med ansvarlige investeringer 

 

P+ skelner mellem forskellige typer klimarisici 

Som pensionskasse med 133 milliarder kroner under forvaltning kan klimaforandringer og den grønne 

transition både udgøre investeringsmæssige risici og muligheder. Som en ansvarlig investor arbejder P+ 

derfor på den ene side for, at porteføljeselskaber udvikler sig, blandt andet ved at udnytte 

forretningsmulighederne i den grønne omstilling samt ved at tage højde for klimarelaterede finansielle risici. 
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Samtidig har P+ også et ansvar for at håndtere risici for negativ påvirkning på mennesker og miljø. Derfor 

tilstræber P+ efter at arbejde på linje OECD’s retningslinjer til multinationale selskaber ved at fokusere på om 

porteføljeselskaberne har god selskabsledelse til at forebygge eller afbøde negative påvirkninger på klima.    

Pensionskassen skelner derfor mellem opgaven med at inddrage klima-relaterede finansielle risici og 

muligheder i sin risikostyring på den ene side, og ansvaret for at håndtere risici for mennesker og miljø på 

den anden side. I tabel 1 herunder beskrives forskellen mellem de forskellige typer risici. I mange tilfælde vil 

virksomheder, som håndterer sine risici for negativ påvirkning på mennesker og miljø også bedre styre sine 

klimarelaterede finansielle risici – men det vil ikke altid være tilfældet.  

Tabel 1: Forskellige typer klimarisici 

Pensionskassens arbejde med klima 

Finansielle risici og muligheder Ansvarlighed 

Pensionskassens arbejde med klima ift. 
finansielle risici og muligheder tager 
udgangspunkt i, at klima-relaterede finansielle 
risici og muligheder kan opstå ved en transition 
til en økonomi, hvor der udledes færre 
drivhusgasser (low-carbon-økonomi). 
 
I en transition til en low-carbon-økonomi kan 
ændrede politikker fra regeringer, teknologi og 
forbrugeradfærd have betydning for 
porteføljeselskabers resultater og værdi, hvilket 
kan være forbundet med finansielle risici og 
muligheder. 

Pensionskassens arbejde med klima ift. 
ansvarlighed tager udgangspunkt i Paris-aftalen. 
Den måde, hvorpå pensionskassen arbejder med 
Parisaftalen, tilstræbes at være på linje med 
OECD’s retningslinjer til multinationale selskaber 
(OECD MNE). Det betyder, at pensionskassen har 
fokus på, hvorvidt selskaber i pensionskassens 
portefølje har god selskabsledelse og derved 
tilfredsstillende forebygger og afbøder negativ 
påvirkning på klima. 

Eksempler: 
Dialog med porteføljeselskaber om, at de skal 
integrere klima-relaterede finansielle risici og 
muligheder i deres arbejde. 
 
Fravalgte i 2016 investeringer i kulselskaber, hvor 
mere end 50 procent af omsætningen er fra 
kuludvinding (46 selskaber). 
 
Investeringer i fonde og selskaber med fokus på 
grøn energiinfrastruktur. Fx har P+ investeret i 
Vestas, to fonde hos Copenhagen Infrastructure 
Partners, som investerer i havvindmølleparker, og 
én Actis infrastruktur-fond som har investeret i et 
solcelleanlæg. 

Eksempler: 
Dialog med porteføljeselskaber om selskabets 
ansvar i forhold til at minimere sin negative 
påvirkning på klima.  
 
Klimaanalyse og frasalg af 25 selskaber i løbet af 
2019 (se side 8 i dette dokument) 
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Et højt prioriteret tema 

P+ har i 2019 iværksat særlige initiativer til at håndtere klimarelaterede finansielle risici og muligheder samt 

klima relaterede risici for mennesker og miljø i sine investeringsbeslutninger og sit aktive ejerskab. I 

nedenstående figur ses et udsnit af de særlige klimarelaterede aktiviteter.  

Figur 2: Udsnit af særlige klimaaktiviteter i 2019 

 

Klima ind i investeringsprocesserne 
I P+ investeres medlemmernes pensionsopsparing ofte gennem fonde som forvaltes af eksterne 

kapitalforvaltere. Når P+ investerer gennem eksterne kapitalforvaltere udvælger kapitalforvaltere indenfor 

aftalte rammer investeringer på vegne af pensionskassen. Det er derfor vigtigt at P+ vælger kapitalforvaltere 

som har de nødvendige kompetencer og processer på plads til at integrere klima relaterede finansielle risici 

og muligheder samt klima relaterede risici for mennesker og miljø i deres investeringsbeslutninger. 

Pensionskassen har også fokus på at identificere fonde som investerer i grønne teknologier herunder 

vedvarende energi, som har et attraktivt afkastpotentiale. I porteføljen har pensionskassen derfor blandt 

andet vindmølleparker og solcelleanlæg. Finansiering af grøn energiinfrastruktur er nemlig en af de veje, 

hvorigennem pensionskassen kan udnytte forretningsmulighederne i den grønne omstilling, og understøtte 

FN’s verdensmål.  

Samarbejde om at fremme klima-agendaen 
For at reducere CO2-udledninger og bremse den globale opvarmning er der brug for indsatser fra mange 

forskellige aktører. Herunder fx lovgivere, investorer, kapitalforvaltere og selskaber. Af samme årsag 

anvender P+ forskellige greb i sit arbejde med klimahensyn. 

På klimaområdet samarbejder P+ med andre investorer i organisationen ’Institutional Investor Group on 

Climate Change,’ som er en europæisk netværksorganisation for institutionelle investorer. Formålet med 
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Klima indgår i det løbende arbejde med ansvarlige investeringer i P+ fx i dialoger med 
porteføljeselskaber og ved pensionskassens afstemningspraksis. 
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IIGCC´s arbejde er at skabe investeringsmæssige gode rammevilkår for håndtering af risici og muligheder, 

der opstår som følge af klimaforandringer.  

Fordi gode og pålidelige data er væsentlige for P+ støtter pensionskassen også organisationen CDP 

(tidligere Carbon Disclosure Project). CDP arbejder for at skabe gennemsigtighed om selskaber og andre 

aktørers udledning af CO2 blandt ved at understøtte bedre rapportering af CO2-udledning.  

Gennem investorkoalitionen ’The Investor Agenda’ støtter P+ offentlige erklæringer, som opfordrer 

regeringer til at implementere nødvendige tiltag for at nå målene i Paris-aftalen. Det vil forbedre 

mulighederne for langsigtet planlægning og aktivallokering f.eks. mod grønne projekter. I 2019 har P+ været 

medunderskriver på ’Global Investor Statement to Governments on Climate Change,’ som er en fælles 

erklæring til regeringer i G20 om at implementere Paris-aftalen. Bag erklæringen står ”The Investor Agenda” 

med 477 investorer, som tilsammen har mere end 34 billioner dollars under forvaltning.  

I det globale finansielle landskab har revisorer også en vigtig rolle at spille for at sikre klimarelaterede 

finansielle risici afspejles retvisende i selskabers regnskaber. I 2019 har P+ derfor deltaget i et 

investorsamarbejde henvendt mod de fire store, globale revisionshuse EY, KPMG, Deloitte og PwC. En 

række internationale investorer deltog i en brevveksling med revisionshusene og i en efterfølgende dialog 

med revisionshusene.  

P+ monitorerer og er i dialog med flere af de eksterne kapitalforvaltere, som investerer på vegne af 

pensionskassen. Her er klima også et af de ansvarlighedsemner som prioriteres. Dialogerne kan initieres på 

baggrund af informationer fra eksterne kilder eller fra monitorering af porteføljen. Derfor vil dialogerne bl.a. 

fokusere på specifikke investeringer i enkelte selskaber eller mere generelle spørgsmål om tilgang og 

ressourcer.  

Dialog med selskaber om klima 
Aktivt ejerskab i form af dialog prioriteres højt i P+ også overfor selskaber i klimabelastende sektorer. I den 

grønne omstilling skal også de klimabelastende sektorer og selskaber omstilles f.eks. via mere effektive 

produktionsformer eller mere bæredygtige forretningsmodeller, og derved reducere CO2-udslip.  

Som ejer af selskaber følger der et ansvar ift.  negative påvirkninger på mennesker og miljø – og som ejer 

har man også en særlig adgang og særlige muligheder for at bidrage til at skabe en reel forandring i 

selskabet. Både for at sikre sig, at selskaberne indarbejder relevante klimarelaterede finansielle risici i deres 

risikostyring, men også for at sikre, at de opererer ansvarligt. Som ejer kan man rejse debatterne i selskabet 

gennem jævnlige dialoger, på talerstolen til generalforsamlinger eller via afstemninger. Ved at ekskludere et 

selskab mister man den adgang.  

Aktivt ejerskab i form af dialog er ikke det perfekte greb, som skaber forandringer på kort sigt. Som investor i 

et konkret selskab har P+ via dialog mulighed for at spille en rolle i udviklingen af selskaberne. I en dialog 

kan pensionskassen tydeliggøre overfor selskabet, hvad der er vigtigt for os som investorer. I dialogen 

drøftes det desuden, hvordan hvert enkelt selskab skal arbejde med identificerede udfordringer. P+ 

anerkender, at vi, i vores rolle som aktiv investor, ikke kan skabe forandring over natten. Vi er overbeviste 

om, at vores ageren som aktive ejere bidrager til positiv udvikling i porteføljeselskaber.  

Ved investeringer i børsnoterede aktier er P+ minoritetsaktionær med få promille (typisk 0,01%) af 

stemmerettighederne i et selskab. For at få en større stemme overfor selskaberne foretrækker P+ derfor at 

gå sammen med andre minoritetsaktionærer. På klimaområdet samarbejder P+ med andre investorer om 

aktivt ejerskab gennem konsulentvirksomhederne EOSog Engagement International samt 

investororganisationen Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC) og Principles for Responsible 

Investment (PRI). Derudover vil P+ også i forhold til udvalgte porteføljeselskaber søge at aktivere sine 

kapitalforvaltere ift. dialog. 
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Gennem EOSvar P+ i 2019 i dialog med 742 selskaber. I de dialoger, som EOShar ført med selskaberne, 

fyldte miljø- og klimaspørgsmål omkring 22 procent af spørgsmålene. 

Klimafokus i dialogerne afhænger af sektor og selskabsspecifikke forhold. Dialog fokuserer blandt andet på 

at påvirke selskaberne til at udvikle deres forretningsmodel, så den kan overleve et systemisk skifte væk fra 

fossil energi. I sine dialogaktiviteter har pensionskassen et særligt fokus på de mest klimabelastende 

selskaber. Pensionskassen er via kapitalforvaltere, EOSog Engagement International i dialog med en række 

kul-, olie- og gasselskaber samt andre typer af selskaber, om at de skal forbedre deres energieffektivitet 

og/eller sætte tydelige og ambitiøse mål for at reducere CO2-udledning.   

Derudover har pensionskassen i 2017 tilsluttet sig initiativet Climate Action 100+. Over en femårig periode 

går mere end 370 investorer fra hele verden sammen om at gå i dialog med de største CO2-udledere. 

Gennem den femårige periode går investorerne i dialog med 161 selskaber. I Climate Action 100+ 

repræsenterer EOSP+ i de konkrete dialoger. Der er allerede kommet konkrete resultater ud af initiativet, 

som kan læses i Climate Action 100+ fremskridtsrapport. Af konkrete resultater kan nævnes: 

Figur 3: Udvalgte milepæle fra investorsamarbejdet Climate Action 100+ 

 

Samlet set er P+ pt i dialog med ca. 260 forskellige selskaber om klimaforandringer via, EOS, Engagement 

International og Climate Action 100+. 

I de større, globale investorsamarbejder repræsenterer investorer forskellige aktører i det finansielle system 

herunder banker, kapitalforvaltere, pensionskasser etc. Der er også repræsentanter fra forskellige lande og 

regioner. Udgangspunktet kan derfor være forskelligt, hvilket kan ses i tilgangen til en specifik dialog eller i 

prioriteringer på tværs af emner indenfor ansvarlighed. På trods af disse udfordringer, så mener P+ at disse 

typer af samarbejde giver mening fordi vi får en større gennemslagskraft. 

Afstemning på generalforsamling hos porteføljeselskaber 

Pensionskassen stemmer som udgangspunkt for forslag på generalforsamlinger hos selskaber i vores 

portefølje, som vedrører gennemsigtighed af et selskabs klimapåvirkning, samt at selskaber skal indarbejde 

Paris-aftalen i deres strategi. Hvis forslag til generalforsamlinger for detaljeret beskriver, hvad et selskab skal 

gøre, vil pensionskassen dog muligvis stemme imod forslaget, da der skal være råderum for ledelsen af et 

selskab til at vurdere, hvordan en konkret implementering i selskabet skal foregå. På pensionskassens 

hjemmeside kan man få et overblik over årets afstemninger.  

Equinor har i en erklæring sammen med investorer fra Climate Action 100+ 
forpligtet sig til at afstemme forretningsstrategien med Paris-aftalen, opdatere 
mål for CO2-udledning, foretage scenarieanalyser og offentliggøre information 
om lobbyaktiviteter. I januar 2020 har selskabet yderligere offentliggjort at 
selskabet vil gøre sin olieproduktion klimaneutral i 2050.

BP støttede et aktionærforslag som pålagde selskabet at rapportere om 
konsistens mellem strategien og Paris-aftalen herunder information om 
kapitalallokering på projekter, aflønning af ledelsen i relation til klimamål samt 
mål for udledninger af scope 1, 2 og 3.  

Rio Tinto har gennemgået sine lobby aktiviteter, stoppet kumineaktiviteter, og 
har forpligtet sig på at sætte reduktionsmål på aktivniveau.

https://climateaction100.files.wordpress.com/2019/10/progressreport2019.pdf
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Som eksempel stemte pensionskassen i efteråret 2019 for et forslag på generalforsamlingen hos det 

australske mineselskab BHP. Forslaget gik ud på at BHP skal forlade brancheorganisationer, som 

modarbejder Parisaftalen gennem lobbyarbejde. Forslaget opnåede ikke flertal, da kun 30 procent af 

aktionærerne støttede op om forslaget. For at flytte selskabet er der derfor brug for flere ansvarlige og aktive 

ejere, som kan presse selskabet til reelle forandringer. Der er dog også sket positive fremskridt i BHP, som i 

årets løb forpligtede sig til at arbejde med udledningsmål for ’scope 3’, som er den CO2 der eksempelvis 

udledes fra kunders anvendelse af produkter, fra distribution af varer eller fra produktion af råmaterialer til 

egen produktion.    

Frasalg af investeringer 
P+ har på nuværende tidspunkt fravalgt investeringer i 71 selskaber af klimarelaterede årsager.  

I 2016 besluttede pensionskassen ud fra en konkret finansiel vurdering at frasælge alle investeringer i 

selskaber, hvor mere end halvdelen af omsætningen kommer fra kuludvinding. På den baggrund er der i dag 

46 selskaber, som P+ udelukker fra sit investeringsunivers. Beslutningen baserede sig på en forventning om, 

at omlægningen af energiproduktionen, som følge af blandt andet Paris-aftalen, vil medføre et fald i 

efterspørgslen og prisen på kul.  

I 2019 besluttede pensionskassen at frasælge syv oliesandsselskaber fra porteføljen. P+ vil ikke investere i 

selskaber, hvis forretningsmodel baserer sig på udvinding af olie fra oliesand. Beslutningen om at frasælge 

oliesandsselskaberne var foranlediget af en større klimaanalyse, som pensionskassen igangsatte i foråret 

2019. Gennem analysearbejdet blev det tydeligt at oliesandsudvinding har nogle helt særlige karakteristika 

og udfordringer i forhold til klimaet. Selskaber, der udvinder olie fra oliesand, har typisk et markant større 

energiforbrug og CO2-udledning end andre typer olie- og gasudvinding. P+ vurderede en række selskaber 

enkeltvist og konkluderede at de syv selskabers forretningsmodeller er så afhængige af udvinding af olie fra 

oliesand, at det ikke er foreneligt med Paris-aftalens målsætninger.  

Den klimaanalyse som P+ iværksatte i 2019 foranledigede også, at P+ frasolgte yderligere 18 

klimabelastende selskaber fra porteføljen. De frasolgte selskaber har det tilfælles, at de på trods af stor 

eksponering mod klimarisici vurderes ikke at have de nødvendige politikker og ledelsessystemer på plads til 

at håndtere klimarisici for mennesker og miljø. Som en del af den samlede vurdering har P+ også vurderet 

muligheder og status i forhold til aktivt ejerskab. En opsummering af analysearbejdet beskrives på side 8. 

Med frasalget af kulselskaberne, oliesandsselskaberne og de 18 konkrete selskaber har P+ i alt frasolgt 

investeringer i 71 konkrete selskaber med baggrund i overvejelser omkring klima. 

Selvom P+ i disse tilfælde fravælger investeringer i specifikke sektorer eller selskaber, vil førstevalget i 

udgangspunktet være at bruge pensionskassens indflydelse til at skubbe for reelle forandringer i selskabet.    

Beslutninger gælder på tværs af aktivklasser 

Fordi P+ i mange tilfælde investerer i en fond hos eksterne kapitalforvaltere uden at kende de konkrete 

underliggende investeringer på forhånd, kræver P+ så vidt muligt at kapitalforvaltere følger P+ 

eksklusionsliste. På eksklusionslisten fremgår navne på selskaber, der udsteder børsnoterede aktier og 

likvide erhvervskreditobligationer. I tilfælde hvor en fond investerer i andre typer af selskaber aftaler P+ så 

vidt muligt med kapitalforvalteren, at der ikke kan investeres i selskaber med karakteristika lignende 

selskaberne på eksklusionslisten fx oliesandsselskaber.  

Politikken for ansvarlige investeringer og pensionskassens beslutninger på dette område gælder ved 

investeringer i børsnoterede selskaber, statsobligationer, kredit og lån til selskaber, investeringer i fonde 

med unoterede selskaber, infrastrukturprojekter samt investeringer i ejendomme. 
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Klimaanalyse og frasalg i 2019 

I februar 2019 offentliggjorde P+ (dengang JØP og DIP) som den første danske pensionskasse resultaterne 

af en klimascenarieanalyse af sine børsnoterede aktier og erhvervskreditobligationer. Scenarieanalysen 

anvendes som input til pensionskassens vurdering af klimarelaterede finansielle risici. 

Fokus i scenarieanalysen var på såkaldte transitionsrisici. I en transition til en økonomi, der er på linje med 

Paris-aftalen, hvor der udledes færre drivhusgasser vil man f.eks. se ændret regulering, teknologi og 

forbrugeradfærd. Disse ændringer kan have betydning for porteføljeselskabers resultater og værdi, hvilket 

kan være forbundet med finansielle risici og muligheder for pensionskassen. I scenarieanalysen, som ligger 

på pensionskassens hjemmeside, kan man læse mere om forskellige former for klimarelaterede finansielle 

risici og arbejdet med anbefalinger fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 

Scenarieanalysen indikerede, at eksponeringen mod transitionsrisici og deraf følgende klima-relaterede 

finansielle risici var begrænset. Fra analysen kunne vi ligeledes se, at pensionskassen havde investeringer i 

en række klimabelastende selskaber, som pensionskassen besluttede at lave en klimaanalyse af, med 

henblik på at lave en status på hvordan selskaberne arbejder med at reducere deres negative påvirkning på 

klima.  

I klimaanalysen har pensionskassen vurderet en række porteføljeselskaber, som har potentiel væsentlig 

negativ påvirkning på klimaet. Arbejdet med at vurdere de klimabelastende selskaber har strakt sig henover 

2019 og forventes færdiggjort i 2020.  Ved udgangen af 2019 har P+ frasolgt 25 selskaber som konsekvens 

af klimaanalysen. 

Bag klimaanalysen 

Pensionskassen har med ekstern hjælp identificeret omkring 100 selskaber med stor påvirkning på klimaet 

gennem høje udledninger af drivhusgasser. Det er estimeret, at de 100 selskaber vil stå for omkring 80 

procent af den potentielle, fremtidige CO2-udledning. Af de 100 selskaber er 50 selskaber fra 

’producentsiden,’ som er selskaber, der, gennem ejerskab af fossile reserver, har de største potentielle, 

fremtidige udledninger af CO2. De resterende 50 selskaber er fra ’forbrugssiden’ og udgøres af de 

selskaber, der har den største nuværende udledning af CO2 fra produktion og forbrug af energi (målt som 

scope 1 og 2). Der er en smule overlap mellem de to grupper, hvilket betyder at pensionskassen også 

vurderer en række selskaber med høj CO2-intensitet målt ift. omsætning. Endeligt vurderede 

pensionskassen også en række oliesandsselskaber, som ikke var en del af porteføljen på tidspunktet for 

analysen. Fra årets start havde pensionskassen omkring 70 af disse 100 selskaber i sin portefølje.  

De identificerede selskaber har væsentlige risici for negativ påvirkning på mennesker og miljø, og også et 

ansvar for at håndtere risici. P+ tilstræber at arbejde med klima og Paris-aftalen på linje med OECD’s 

retningslinjer til multinationale selskaber ved at fokusere på om porteføljeselskaberne har god 

selskabsledelse til at forebygge eller afbøde negative påvirkninger på klimaet. 

Fremgangsmåden i klimaanalysen har således været at undersøge, hvorvidt de klimabelastende selskaber i 

pensionskassens portefølje arbejder tilfredsstillende med at forebygge og håndtere deres negative 

påvirkning på klima. Her har P+ blandt andet vurderet kvaliteten af selskabernes ledelsessystemer. Der er 

blandt andet inddraget information om selskabets strategier, konkrete målsætninger for CO2-udledning, 

arbejdet med at integrere klimarelaterede finansielle risici og muligheder i risikostyringen, transparens og 

performance. Samtidig har pensionskassen også inddraget information om selskabets mulige 

lobbyaktiviteter samt mulighederne for og erfaringer med at etablere en meningsfuld dialog med selskabet. 

Pensionskassen vurdering baserer sig på kvantitative og kvalitative data fra en ekstern dataleverandør samt 

information fra andre kilder.  
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Resultaterne af klimaanalysen 

P+ vurderer selskaberne enkeltvis. Beslutningerne om at frasælge selskaber baserer sig således på en 

samlet vurdering af selskaberne på en række parametre. Ved udgangen af 2019 har pensionskassen valgt 

at frasælge 25 selskaber. Overordnet set mener pensionskassen, at de 25 klimabelastende selskaber ikke 

gør tilstrækkeligt for at forebygge og håndtere deres negative påvirkning på klimaet. 

Pensionskassen har dog også valgt at beholde en række CO2-udledende selskaber i porteføljen. For 

pensionskassens udgangspunkt og foretrukne redskab er fortsat dialog, også når fokus er på de 

klimabelastende selskaber. For at reducere de globale udledninger af drivhusgasser skal de klimabelastende 

selskaber omstilles f.eks. ved at ændre produktionsformer eller på anden måde justere forretningsmodellen 

til en low-carbon-økonomi, og her mener P+, at aktivt ejerskab har en berettigelse og kan bidrage til positive 

resultater. 

Herunder kan man se et overblik over de selskaber, pensionskassen allerede har vurderet. Det er vigtigt at 

have for øje, at selskaberne, som P+ fortsat er investeret i, har betydelige udfordringer. Pensionskassen 

vurderer dog umiddelbart at selskaberne viser positive tegn, som betrygger os i, at aktivt ejerskab fortsat er 

meningsfuldt.  

Tabel 2: Selskaber som P+ har vurderet i sin klimaanalyse 

Vurderet og frasolgt Vurderet og ikke frasolgt 

AGL Energy 
Chevron 
Exxon Mobil 
Glencore 
Novatek PAO 
Sasol LTD 
Tatneft 
Petro China Company LTD 
Guanghui Energy 
CNOOC LTD 
Oil & Natural Gas Corp 
China Petroleum & Chemical 
Enea SA 
PGE SA 
Inter RAO UES PJSC 
Anhui Conch Cement 
China National Building Materials 
Vedanta Ltd. 
MEG Energy Corp 
Athabasca Oil Corporation 
Canadian Natural Resources Limited 
Pengrowth Energy Corporation (Ny) 
Cenovus Energy Inc 
Suncor Energy Inc 
Imperial Oil Ltd 
 
 

AES Corporation 
BHP Group 
Enel 
Engie 
Eni 
Equinor 
Total 
American Electric Power 
Anglo American 
ArcelorMittal 
BP 
CEMEX 
Chubu Electric Power 
ConocoPhillips 
Duke Energy 
Gazprom PAO 
JFE Holdings 
LafargeHolcim 
Lukoil 
Mitsubishi Corporation 
NextEra Energy 
NRG Energy 
Petrobras 
POSCO 
Royal Dutch Shell 
RWE 
South32 
Southern Company 
Tokyo Electric Power 
 

Når P+ har valgt at frasælge en investering kan der være tilfælde, hvor pensionskassen har en mindre position i 
selskabet. Det skyldes at investeringen er foretaget gennem en fond, hvor pensionskassen på nuværende tidspunkt ikke 
har bestemmende indflydelse på eksklusionslisten. 
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Klima fortsat på agendaen 
P+ forventer at afslutte klimaanalysen i 2020. På nuværende tidspunkt mangler vi at vurdere omkring 16 

selskaber. 

Klima er fortsat et fokusområde i pensionskassens investeringsprocesser ifm. vurderinger før investeringer 

foretages og aktivt ejerskab ifm. monitorering af porteføljen.  

Finanstilsynet har i sit julebrev til de danske pensionskasser bedt bestyrelserne om at redegøre for sine 

overvejelser og tiltag i forbindelse med finansielle risici som følge af klimaforandringer.   

Som en del af dette vil P+ i 2020 arbejde videre med sine processer i forhold til forstå og vurdere 

klimarelaterede finansielle risici og muligheder på tværs af porteføljen.  

 

 


