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På observationslisten indgår de selskaber, som vi i vores aktive ejerskab har ekstra fokus på, eller som vi 

monitorerer tæt.  

Tabel 1: Observationsliste 

Selskab Årsag og formål med placering på observationsliste Hvornår 
følger vi 
op? 

Top CO2 udledere 

A. P. Møller Mærsk A/S Som en del af pensionskassens klimamålsætninger vil vi 
prioritere en større indsats med vores aktive ejerskab overfor 
de 20 selskaber i vores portefølje som udleder mest CO2.  
 
Formålet med denne dialog er at bruge vores indflydelse 
overfor selskaberne, så de reducerer deres CO2 udledning.  
 
Du kan læse mere om selskaberne her.  
 

Løbende 

Ultratech Cement Ltd  

ArcelorMittal SA 

Nextera Energy Inc  

DFDS A/S 

NRG Energy Inc 

Holcim AG  

Samsung Electronics Co.  

Global Partners LP 

Bluescope Steel Ltd 

RWE Aktiengesellschaft 

The Southern Company 

Novelis Co. 

Repsol 

Duke Energy 

UPM-Kymmene Oyj 

Apache Co.  

Nucor Co. 

Novelis Sheet Ingot GmbH 

Berkshire Hathaway Inc 

Olieselskaber 

Eni (dublet, da selskabet 
også observeres i 
forbindelse med dets 
tilknytning til 
militærregimet i Myanmar) 

P+ har frasolgt olieselskaber hvor mere end 30% af omsætning 
stammer fra udvinding af olie.  
 
Du kan læse mere her. 
 
 
P+ har 2 olieselskaber tilbage i porteføljen, eftersom P+ ser 
fremskridt, der giver en begrundet tro på, at selskaberne 
fortsat har potentiale ift. at udvikle forretningsplaner, der er 
forenelige med Paris-aftalen. 
 
P+ følger udviklingen i selskaberne. 
 
Du kan læse mere om de to selskaber her og her. 
 

Senest 
primo 
december 
2022 

Repsol (dublet, da 
selskabet også observeres i 
forbindelse med de 20 
største CO2 udledere i 
porteføljen) 

Forsyningsselskaber 

First Energy Corp P+ har vurderet forsyningsselskaber i porteføljen ift. grøn 
omstilling og deres negative indvirkning på klima. På den 
baggrund har P+ besluttet at beholde en række 

Senest i 
oktober 
2022 

WEC Energy Corp Inc 

PPL Corp  

https://www.pplus.dk/presse-og-nyheder/nyheder-pressemeddelelser/skaerpet-aktivt-ejerskab-med-de-storste-co2-udledere
https://pplus.dk/media/bu2pof4n/metodepapir-olie-feb-2022.pdf
https://pplus.dk/media/ytvlrpak/olieselskab-p%C3%A5-observationsliste-eni-spa-opf%C3%B8lgning-feb-2022.pdf
https://pplus.dk/media/13ugewbu/olieselskab-p%C3%A5-observationsliste-repsol-opf%C3%B8lgning-feb-2022.pdf


Uniper SE forsyningsselskaber, og besluttet at frasælge en række 
forsyningsselskaber. 
 
Derudover har pensionskassen identificeret en række 
forsyningsselskaber som vurderes til ikke at vise 
tilfredsstillende tegn på en grøn omstilling, fx ved enten kun at 
udvise delvise klimaneutralitetsambitioner eller delvise CO2-
reduktionsmål.  
 
P+ vil foretage en opfølgning på selskaberne med henblik på 
om de foretager ændringer i deres ambitioner vedrørende den 
grønne omstilling og reducerer deres negative indvirkning på 
klima 
 
Du kan læse mere her. 

RWE Aktiengesellschaft 
(dublet, da selskabet også 
observeres i forbindelse 
med de 20 største CO2 
udledere i porteføljen) 

Berkshire Hathaway 
(dublet, da selskabet også 
observeres i forbindelse 
med de 20 største CO2 
udledere i porteføljen) 

Arbejdstagerrettigheder 

Walmart Wallmart er på observationslisten med henblik på mulig 
inklusion.  
 
Wallmart blev ekskluderet i 2017 grundet systematisk negativ 
indvirkning på arbejdstagerrettigheder, men har siden da 
forbedret disse og pensionskassen monitorer nu selskabet 
med det formål at vurdere om selskabet skal fjernes fra 
eksklusionslisten 

Senest i 
oktober 
2022 

Myanmar 

Daiwa House Industry Co 
Ltd 

Selskaberne er placeret på listen grundet deres relation til 
militærregimet i Myanmar.  
 
Selskaberne bidrager potentielt til eller er forbundet til negativ 
indvirkning på menneskerettigheder som følge af selskabernes 
relation til militærregimet. 
 
P+ monitorerer og søger dialog med selskaberne og vurderer i 
forbindelse med dette, om P+ bør frasælge selskaberne.  
 
Du kan læses mere her. 

Løbende 

Lotte Corporation 

Hilton Worldwide Holdings 
Inc 

Siam Cement Group (Siam 
Cement PCLMVDR) 

Eni SpA  

GAIL India Ltd 

KDDI Corporation 

Korea Gas Corporation 

 

https://www.pplus.dk/media/ubzluicg/metode-forsyningsselskaber-191121.pdf
https://pplus.dk/media/aeejidhf/juni-opf%C3%B8lgning-myanmar-tabel_final.pdf
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