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Respons til MP Pension bestyrelsen og MP Pensions ”Klimarapport 2016” 
 
Opsummering: 
MP Pensions ”Klimarapport 2016” er et positivt nybrud i den danske pensionsbranche.  
Rapporten er den første egentlige klimarapport udarbejdet af et dansk pensionsselskab, og den 
dokumenterer, at MP Pension tager klimarisici alvorligt i sine investeringsovervejelser. 
Klimarapporten bør tjene til inspiration for andre danske pensionsselskaber. Men klimarapporten 
behandler ikke i tilstrækkelig grad håndteringen af investeringer i dialog-resistente fossilselskaber 
som modarbejder Paris-aftalen, og som derfor ikke bør være indeholdt i en ansvarlig investors 
investeringsunivers.  
 
Vi opfordrer derfor medlemmerne af MP Pension til at deltage i MP Pensions generalforsamling 
den 25. april 2017, og give deres støtte til medlemsforslag 5 (Forslag om udarbejdelse af konkret 
metode til definition af om fossilselskabers forretningsmodel er forenelig med den globale 
klimaaftale) og medlemsforslag 6 (Forslag om anbefaling om aktivt ejerskab og frasalg af 
investeringer i fossilselskaber). 
 
 

Uddybende kommentar: 
Rapporten nævner desværre kun i ringe grad, hvordan MP Pension via den danske 
brancheorganisation ”Pension og Forsikring” har søgt indflydelse på dansk politisk klimalovgivning, 
en indflydelse som danske pensionsselskaber burde prioritere og synliggøre. Rapporten 
fremhæver MP Pensions investeringer på 2.1 mia. kr., ca. 2 pct. af formuen, i ”klimavenlige 
virksomheder”, men det fremgår kun uklart, hvor stor en del af disse investeringer der er et 
resultat af MP Pensions nye klimakurs med en målsætning om en særlig klimaallokering på 5 mia. 
kr. 
 
Rapportens vigtigste mangel er en mere dybdegående redegørelse for, hvordan man håndterer 
det aktive ejerskab overfor de omkring 40 kul, olie- og gasselskaber, som MP Pension har 
investeret mere end 1,2 milliarder kr. i. Der redegøres i rapporten kun overfladisk for, hvor mange 
selskaber man har haft dialog med, og hvilke type emner der er drøftet. Denne utilstrækkelige 
beskrivelse af det aktive ejerskab er beklagelig, når bestyrelsens intention er, at man ”via aktivt 
ejerskab overfor fossilselskaber, har til hensigt at sikre, at disse selskabers forretningsmodel inden 
udgangen af 2018 er forenelig med Paris-aftalen”. 

Redegørelsen forklarer ingenlunde, hvorfor MP Pension fortsat investerer i selskaber som bl.a. 
Exxon Mobile. Det er dokumenteret, at Exxon Mobile har tilknytning til og støtter lobbygrupper, 
tænketanke og politikere som spreder misinformation om klimavidenskab og blokerer 
klimapolitiske tiltag. Exxon modarbejder offentliggørelse af og reduktion af egne CO2-udledninger. 
Exxon afviser muligheden for klimapolitisk indgriben samt aktionærers ønske om at redegøre for 
potentielle finansielle risici for Exxons virksomhed ved øget klimapolitisk regulering samt truslen 
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fra konstant billigere vedvarende energi-former. Selv efter Paris-aftalen forventer Exxon at den 
globale CO2-udledning vil fortsætte på uændret niveau, og Exxon investerer massivt i øget 
efterforskning af olie og gas, i forventning om en vækst i det globale forbrug af olie og gas, som er 
ude af trit med målene i Paris-aftalen. Exxon trækkes tillige med sagsanlæg om at have løjet om 
betydningen af global opvarmning overfor investorer og omverdenen. MP Pensions investeringer i 
Exxon er derfor uforenelig med en målsætning om en investeringsstrategi som ”understøtter 
Paris-aftalen”.  

Rapporten giver imidlertid ny og vigtig indsigt i, hvordan MP Pension via aktiv forvaltning har 
identificeret og investeret i aktieselskaber og andre investeringsobjekter, hvis produkter og 
services bør indgå i en investeringsstrategi som kan understøtte Paris-aftalen. Dette er 
forudsætningen for at kunne udføre såkaldt ”Impact investment”, altså investeringer som udover 
at give et godt afkast, samtidig bidrager til en ønskelig samfundsudvikling. 

Rapporten dokumenterer, at MP Pension har sendt brev til en række danske virksomheder, for at 
bede dem forholde sig til, hvordan deres aktiviteter spiller sammen med opfyldelsen af 
målsætningen i Paris-aftalen. Dette er et vigtigt første skridt til at sikre, at også de danske 
virksomheder i MP Pensions portefølje bidrager til den grønne omstilling. Rapporten viser, at MP 
Pension bruger væsentlige ressourcer – sammen med andre investorer – til at påvirke både 
selskaber i udlandet, men også det globale politiske system til i langt højere grad at understøtte 
klimavenlig omstilling. 
 

MP Pensions klimarapport dokumenterer klart, at pensionskassen aktivt er gået i gang med at 
udforme en investeringsstrategi, som understøtter Parisaftalen. Men rapporten dokumenterer 
ikke, at bestyrelsen tilstrækkelig aktivt forfølger sin hensigtserklæring om at udøve aktivt ejerskab i 
fossil-selskaber, med henblik på at sikre at fossilselskabernes forretningsmodeller inden udgangen 
af 2018 er forenelige med den indgåede klimaaftale fra Paris. Der er heller ingen indikation af 
tiltag til at frasælge investeringer i dialog-resistente fossilselskaber som modarbejder Paris-aftalen, 
og som derfor ikke bør være indeholdt i en ansvarlig investors investeringsunivers.  
 
3. april 2017 

Thomas Meinert Larsen og Sussanne Blegaa 
Medlemmer af MP Pension 

 
 

 
 

 


