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DILEMMAER OG OVERVEJELSER IFM. INVESTERING
I MITSUBISHI CORP.
Mitsubishi Corporation er et verdensomspændende konglomerat med mange datterselskaber. Nogle af
datterselskaberne leverer vindenergi og udvikler batterier, som aktivt understøtter den grønne omstilling.
Men moderselskabet udvinder samtidig kul i Australien, og selskabet planlægger at være med til at opbygge to nye, stærkt kontroversielle kulkraftværker i Vietnam. På den baggrund har P+ frasolgt Mitsubishi og de datterselskaber, der beskæftiger sig med kul. Vi har valgt at beholde de øvrige datterselskaber i
porteføljen.
Baggrund
Mitsubishi Corporation er en af Japans største handelsvirksomheder, og selskabet beskæftiger sig med
alt fra biler til infrastruktur, mineraler og madvarer. En del af konglomeratet har også aktiviteter inden
for kul. Siden 2017 har Mitsubishi dog fulgt en strategi om ikke længere at udvinde kul. Det har medført,
at Mitsubishi frasolgte sine aktiviteter i Australien, hvor de tidligere udvandt kul igennem BHP Mitsubishi
Alliance (BMA). Samtidig planlægger Mitsubishi nu at deltage i to nye kulkraftværker i Vietnam. Arbejdet
udføres via datterselskaberne One Energy Ltd (40 pct. ejerskab af Mitsubishi Corp.) og Mitsubishi Corp
Power Co Ltd (100 pct. ejerskab af Mitsubishi Corp.)
Vurdering og investeringsdilemmaet
Mitsubishi har ambitioner om at blive en større spiller på cleantech-markedet ved at øge sin produktion
af energi fra vedvarende energikilder. Flere af datterselskaberne i konglomeratet understøtter desuden
den grønne omstilling ved blandt andet at transmittere vindenergi og udvikle batterier. Det er positivt,
ligesom Mitsubishi har fulgt strategien om at frasælge sine aktiviteter inden for udvindingen af kul. Mitsubishi anerkender også klimarisici, men de mangler fortsat at offentliggøre ambitiøse klimamål, der
både gælder for moderselskabet og datterselskabet.
Derudover er der følgende udfordringer ved Mitsubishi:
•

Det er problematisk, at Mitsubishis beslutning om at frasælge kulaktiviteter ikke gælder de to planlagte kulkraftværker i Vietnam. Kul er det mest carbon-intensive fossile brændsel. Hvis vi skal nå Paris-aftalens målsætninger, skal vi derfor udfase kul. Med sin deltagelse i nye kulkraftværker udvider
selskabet sine aktiviteter inden for kul i stedet for at udfase dem.
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Vi vurderer, at opførelsen af de to kulkraftværker er ikke kompatibel med både Net-Zero Asset Owner Alliance Thermal Coal Position’1 og Paris-aftalen. De planlagte kulkraftværker er derfor også
stærkt kontroversielle i investormiljøet, og de er bl.a. blevet kritiseret af flere andre europæiske investorer, der i oktober sendte et brev til de selskaberne, der er involveret i projektet.2

Konklusion
Mitsubishi arbejder med flere produkter, der understøtter den grønne omstilling. Det vil vi som pensionskasse gerne støtte. Det er desuden positivt, at selskabet har frasolgt en række kulminer i Australien.
Det er dog stærkt problematisk, at selskabet samtidig udvider sine kulaktiviteter ved at være med til at
opføre nye kulkraftværker. I P+ vurderer vi, at det hverken er i tråd med anbefalingerne fra Net-Zero Asset Owner Alliance eller Paris-aftalen.
Selvom Mitsubishi har været villig til at indgå i kritisk dialog med sine investorer om udfordringerne, vurderer vi, at selskabet fortsat ikke handler i overensstemmelse med vores politik for ansvarlige investeringer. Derfor har vi frasolgt moderselskabet og de datterselskaber, der beskæftiger sig med kul.
Vi har dog valgt at beholde vores investeringer i de øvrige datterselskaber. På den måde mener vi, at vi
bedst understøtter den grønne omstilling. Samtidig sender vi et stærkt signal ved at frasælge moderselskabet på grund af deres aktiviteter i kul og bidrag til at opføre nye kulkraftværker.
Følgende selskaber er derfor blevet frasolgt:
Mitsubishi Corp er frasolgt.
De følgende identificerede datterselskaber, hvor P+ p.t. ikke har beholdninger i, vil P+ fremadrettet
ikke have ind i porteføljen: One Energy Ltd., Mitsubishi Corp Power Co Lt., Vung Ang II Thermal Power
JSC. og Vinh Tan 3 Energy JSC (VTEC).
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https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Net-Zero-Asset-Owner-Alliance-Thermal-Coal-Position.pdf
http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=53658
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