














Jens Friis Lund’s svar indflettet i bestyrelsens anbefaling – med kursiv 

 

Bestyrelsen anbefaler et nej til forslaget  

Bestyrelsen er overordnet positivt indstillet i forhold til forslagets intention. Vi mener, at de 

virksomheder, vi investerer i, bør formulere forretningsmodeller, mål og politikker, der 

understøtter COP21. Bestyrelsen mener derimod ikke, at det er pensionskassens opgave, at have 

en metode til selv at kunne definere hvorvidt, forretningsmodellerne understøtter dette. Men 

administrationen og EIRIS skal kunne forholde sig til selskabernes egne formuleringer, mål og kon-

krete handlinger på området. 

Jens Friis Lund’s Svar: Forslag 1 indebærer at pensionskassen – evt. via administrationen og EIRIS - 

skal udarbejde og offentliggøre en konkret metode. Ellers er der ingen kriterier for hvordan man 

skal ’forholde sig til selskabernes egne formuleringer, mål og konkrete handlinger på området.’  

 

Dér, hvor vi mener at kunne gøre en forskel i forhold til miljø og CO2-udledning, er ved anvendelse 

af kritisk dialog og aktivt ejerskab generelt.  Sampension Invest vil i løbet af 2017 formulere en 

politik for aktivt ejerskab i praksis, herunder også knyttet til at afgive stemmer på selskabers 

generalforsamlinger, fx omkring resolutioner, der adresserer klimamålene, der er formuleret i 

COP21. Vi er positivt indstillet på at forene ligesindede kræfter i en fælles indsats på området 

enten i form af forstærket engagement eller en koordineret stemmeafgivelse på udvalgte selska-

bers generalforsamlinger.  

Ovenstående begrunder også vores holdning om, at frasalg af ”fossilselskaber” først bør ske, når 

engagement og stemmeafgivelse viser sig udsigtsløse. Denne holdning er i øvrigt 

overensstemmende med anbefalinger fra andre NGO’s med klimafokus fx Preventable Surprises. 

 

Jens Friis Lund’s svar: Forslag 2 flugter med bestyrelsens tilkendegivelse. Blot er forslaget mere 

præcist, idet det indebærer at kritisk dialog/engagement/aktivt ejerskab kun kan finde sted frem til 

udgangen af 2018, hvorefter frasalg anbefales såfremt selskabernes forretningsmodel er 

uforlignelig med Paris aftalens målsætning om maksimalt 2 graders global temperaturstigning. 

Denne præcisering er vigtig – ikke mindst set i lyset af selskabernes nuværende ageren, som er i 

åbenlys modstrid med Paris aftalens målsætninger (se begrundelsen til forslag 2 for eksempler). 


