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DILEMMAER OG OVERVEJELSER IFM. INVESTERING
I TESLA INC
Tesla Inc. (Tesla) er den førende producent af elektriske køretøjer. De har også en omsætning fra at producere og installere vedvarende energi fra fx solenergi. Selskabet har dog samtidig forskellige udfordringer med arbejdstagerrettigheder og governance. Som investor står P+ derfor med dilemmaet, om udfordringerne overstiger den positive værdi, som selskabet skaber både økonomisk og socialt.
Baggrund
Tesla er en amerikansk virksomhed, hvis forretningsaktiviteter ligger inden for design, udvikling, produktion og salg af hundrede procent elektriske køretøjer og inden for produktion og opbevaring af grøn
energi. Elektricitet og ren energi kan være en del af løsningen, hvis vi skal nå FN’s verdensmål og løse den
klimakrise, som verden befinder sig i. Det er formål, som P+ gerne vil investere i. I 2019 steg Teslas salg
af elbiler med 50 pct. i forhold til 2018, og i 2020 nåede de op på at levere 500.000 biler. Dermed kan
Tesla være en vigtig brik, hvis vi skal nå en målsætning om flere elbiler.
Vurdering af investeringsdilemmaet
Alligevel har Tesla nogle udfordringer, som gør, at man i et ESG-perspektiv ikke kan fremhæve virksomheden som ideal. Tesla har blandt andet udfordringer med arbejdstagerrettigheder. Samtidig har Tesla
udfordringer med governance og bestyrelsens sammsætninger, eftersom Teslas CEO Elon Musk har en
vis kontrol over bestyrelsen.
•

•

I september 2019 fastslog en retskendelse, at Tesla Inc har undertrykt ansattes forsøg på at organisere sig i en fagforening i deres hovedkontor i Fremont. Tesla mener dog selv, at flere af de
ting, der er indeholdt i kendelsen, er ukorrekte. De har derfor appelleret afgørelsen. Tesla udtaler, at medarbejderne frit kan organisere sig, hvis de ønsker det. Ikke desto mindre har Tesla de
sidste tre år modtaget adskillige anklager om overtrædelser af medarbejdernes rettigheder.
Tesla har samtidig udfordringer med sine ledelsesmæssige forhold på et mere overordnet niveau. Der mangler uafhængige bestyrelsesmedlemmer, og Teslas CEO, Elon Musk, har derfor
stor indflydelse i bestyrelsen. Dette er dog blevet bedre, da Hiro Mizuno, der er tidligere CIO for
den japanske regerings pensionsinvesteringsfond, indtrådte i bestyrelsen i 2020. Han har tidligere vist, at han netop arbejder for bedre governance i virksomheder.
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Konklusion
P+ anerkender alvorligheden af Teslas udfordringer.
Tesla er villig til at indgå i dialog med sine investorer. Og vi vurderer, at dialogen med Tesla kan medføre
fremskridt. Derfor mener vi, at vi fortsat kan investere i Tesla.
Men vi fører fortsat aktivt ejerskab i form af både dialog og stemmeafgivning for at få selskabet til at
følge anerkendte internationale standarder. Som en del af vores aktive ejerskab har vi blandt andet
stemt for nedenstående aktionærforslag på Teslas generalforsamling i 2020. Forslagene stiller krav til
Tesla om at respektere menneskerettigheder bedre, sikre medarbejdernes rettigheder og sikre en bedre
praksis for bestyrelsesarbejdet:
5: Adopt Simple Majority Vote.
6: Report on Employee Arbitration.
7: Additional Reporting on Human Rights.
Vi vil fortsat følge selskabet tæt. Og vi vil være positivt stillet over for aktionærforslag på Teslas generalforsamling, der vil skabe forbedringer inden for både menneskerettigheder, ledelse, miljø- og klimaforhold.

2

