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Forslagsstillere: Frederik Ørting, Ingemai Fabricius, Jacob Antvorskov, Marc Grønlund, Naja Skouw-
Rasmussen og Thomas Skovgaard Johansen. 
 
Forslag 1: Deltagelse i internationalt klimainvestor samarbejde 
Generalforsamlingen anbefaler, at AP Pension viser sin forpligtelse til at understøtte Parisaftalens mål, ved 
at tilslutte sig et forpligtende og ambitiøst investor-netværk, der tåler sammenligning med initiativer som 
f.eks. Net-Zero Asset Owner Alliance (NZ-AOA) eller Science-Based Targets for Financial Insitutions (SBT-FI).  
 
Uddybning: 
NZ-AOA er en international investorkoalition, som blev lanceret på FN’s Klimatopmøde i 2019. Koalitionens 
medlemmer tilslutter sig målsætningen om at gøre deres investeringer klimaneutrale senest i 2050, at 
arbejde for at begrænse temperaturstigningen til maksimalt 1,5 °C og efterleve Parisaftalens Artikel 2.1c. 
Medlemmerne forpligter sig derudover på en CO2-reduktion på mellem 16-29 % reduktion for sin 
portefølje frem mod 2025. NZ-AOA er en holistisk koalition for institutionelle investorer, der ønsker at gå 
forrest på klimaområdet. I øjeblikket er der 6 danske medlemmer; Akademikerpension, P+, Pension 
Danmark, Danica Pension, PFA og PKA. NZ-AOA understøttes af United Nations Environment Program 
Finance Initiative (UNEPFI) og UN Principles for Responsible Investments (UNPRI). 

SBT-FI er en del af Science-Based Target initiativet (SBTi), som arbejder for at få virksomheder inden for alle 
sektorer til at sætte videnskabeligt baserede CO2e-reduktionsmål i overensstemmelse med Parisaftalen. 
SBT-FI er initieret af World Resources Institute (WRI), Carbon Disclosure Project (CDP) og WWF.  
Science-Based Targets initiativets nye rammevilkår for finansielle institutioner, herunder pensionsselskaber, 
giver mulighed for at fastsætte videnskabeligt baserede mål for at komme på linje med Parisaftalen.  
SBT-FI giver en holistisk og videnskabeligt baseret tilgang til Pariskompatibilitet fokuseret på målsætning, 
scenarieanalyser og temperatur-rating. Pension Danmark og Akademikerpension har forpligtet sig til SBT-FI. 

Forslag 2: Paris-kompatible olie og gas investeringer 
Generalforsamlingen anbefaler, at AP Pension frasælger investeringer (aktier og erhvervsobligationer) i 
olie- og gasselskaber, der ikke har udarbejdet konkrete planer for at omstille sig i overensstemmelse med 
Parisaftalens målsætninger. Frasalget bør gennemføres inden udgangen af 2023. 
 
Begrundelse: 
AP Pension investerer betydelige summer i en række olie- og gasselskaber, som ikke alle har dokumenteret 
en forretningsmodel, der understøtter Parisaftalen. En række andre danske pensionsselskaber, herunder 
AkademikerPension, P+ og Lærernes Pension, har allerede afviklet investeringer i en lang række olie- og 
gasselskaber, hvis forretningsmodel ikke er Paris-kompatibel. 
 
Forslag 3: Frasalg af kul og tjæresand 
Generalforsamlingen anbefaler, at AP Pension frasælger investeringer (aktier og erhvervsobligationer) i 
selskaber med aktiviteter indenfor udvinding af kul og tjæresand, når de andrager mere end 5 % af 
selskabets omsætning. Frasalget bør gennemføres inden udgangen af 2023.  
 
Begrundelse: 
AP Pension har stadig anbragt midler i mineselskaber, der udvinder enorme mængder kul. Ifølge FN’s 
klimapanel skal 80 % af alle kendte fossile reserver blive under jorden, herunder særligt kul. AP Pension 
opererer med en 30 % kul- og tjæresand-omsætningsgrænse som eksklusionskriterie, hvilket ikke er 
foreneligt med Parisaftalen. Andre danske pensionsselskaber, såsom Lærernes Pension, Industriens Pension 
og Pensam, har implementeret en grænse på 5 %, hvilket WWF også anbefaler. Investeringer i 
mineselskaber indenfor kul og tjæresand har i årevis været meget risikable og til tider stærkt tabsgivende. 
AP Pension anvender allerede i dag Global Coal Exit liste (GCEL) i sin løbende vurdering af investeringerne, 
og bør derfor tage et skridt hen imod afvikling af de mest klimaskadelige. 


