
Forslag: 

Med henblik på en investeringsstrategi, som ikke alene støtter op om Parisaftalen, men fuldt ud 
efterlever dens målsætning om at begrænse klodens temperaturstigning til 1,5 grader, foreslås:

1) at der inden udgangen af 2020 sker en afvikling af investeringer i fossile selskaber, der a) 
deltager i jagten på nye reserver, b) opbygger og videreudvikler ny infrastruktur og højrisikable 
udvindings-projekter eller c) udøver lobbyvirksomhed med det formål at sprede misinformation om 
de fossile brændslers påvirkning af klimaet.
 
2) at der yderligere i løbet af 2020-2025 sker en afvikling af investeringer i fossile selskaber med    
en forretningsmodel, hvis omsætning hidrørende fra fossile brændstoffer ligger på et niveau, der er 
uforeneligt med Parisaftalens 1,5 graders målsætning, eller hvis produktion af fossile brændsler er 
af et omfang, som belaster den samlede CO2 udledning tilsvarende uforeneligt. 

3) at der hersker transparens om de kriterier og metoder, som forskelligt for hhv olie, gas, kul og 
tjæresand kan lægges til grund for vurderingerne af deres forenelighed på selskabsniveau med 
Parisaftalens 1,5 graders målsætning, og at der årligt sker en afrapportering om resulterende 
vurderinger og tiltag med det sigte. 

Begrundelse:

Vi hilser velkommen, at pensionskassen og administrationsfællesskabet har til hensigt at støtte op 
om Parisaftalen, men finder metode og tempo i den valgte investeringsstrategi overfor særligt de 
fossile selskaber helt utilstrækkelig i betragtning af den trussel de repræsenterer for både vores og 
kommende generationers eksistens.
Vi ønsker en en investeringsstrategi, som ikke alene støtter op om Paris-aftalen, men fuldt ud 
efterlever dens målsætning om at begrænse klodens temperaturstigning til 1,5 grader.

Al seriøs forskning peger på, at langt størstedelen af alle kendte fossile reserver skal forblive urørte,
og at udvinding og forbrug af fossile brændsler i et omfang som hidtil umuligt kan fortsætte,   
hvis dette mål skal have en chance for at lade sig realisere og vores såvel som kommende genera-
tioners overlevelse derigennem sikres.

Udøves aktiviteter, som indikerer at et selskab bevidst har valgt eller vælger at sidde alle seriøse 
forsknings-resultater og advarsler overhørig og give pokker i alle klimabekymringer, gør man 
rigtigst i omgående at eksludere det fra investeringsuniverset. Aktiviteter, der tjener som indikatorer
på dette er: Jagt på nye reserver, opbygning og videreudvikling af ny infrastruktur og/eller  
højrisikable udvindings-projekter og udøvelse af lobbyvirksomhed med henblik på spredning af 
misinformation om de fossile brændslers effekt på klimaet (jf forslagets pkt 1)

Som målestok for fossile selskabers evne og vilje til at opnå og udvise forenelighed med Paris-
aftalen kan anvendes viden om ét eller begge af følgende to forhold: 1) hvor stor en andel af 
omsætningen hidrørende fra fossile brændsler, der opereres med i selskabets forretningsmodel, og 
2) hvor tungt udledningen fra selskabets produktion af fossile brændsler belaster det samlede CO2 
budget.
Hvilken målestok og hvor stor eller tung andel, der bør gøres gældende, afhænger af selskabets 
størrelse og den producerede type brændsel.

Forudsætter et selskab i sin forretningsmodel en omsætningsandel eller et produktionsomfang, som 



er uforenelig med Parisaftalens 1,5 graders målsætning, bør det det stå til afvikling/eksklusion, 
medmindre det viser vilje til at indgå aftaler eller udviser tegn til 'forbedring' gennem omstilling/ 
omlægning af sin produktion indenfor en given tidsfrist for afviklingens afslutning/eksklusionens 
ikrafttræden (jf forslagets pkt 2)

Som sikkerhed for at det er muligt for pensionskassens medlemmer at se investor (dvs bestyrelse og
fællesadministration) i kortene og bedømme deres virke i almenvellets interesse, må der nødven-
digvis herske transparens om de anvendte vurderingsprincipper og -metoder og om de opnåede 
resultater af deres håndtering i praksis 
Her er det værd at bemærke, at der ikke er tale om krav til hverken bestyrelse eller administration 
om selv at udvikle, endsige opfinde, metoder til måling af forenelighed med Paris-aftalen. Der 
findes allerede udviklede metoder, som i større mindre grad inddrager de nyeste forsknings- og 
undersøgelsesresultater på området. Det er blot et spørgsmål om at vælge metode og bruge den i 
sammenhæng med den viden om de enkelte selskabers forretningsmodeller, som i kraft af det 
allerede udøvede aktive ejerskab må formodes allerede at være for hånden, og hvis ikke ufortrødent 
må indhentes (jf forslagets pkt 3)

Med disse begrundende ord, opfordrer vi vores pensionskasses bestyrelse til at fremme den her 
foreslåede investeringsstrategi i forvaltningen og håndteringen af såvel egen som administrations-
fællesskabet Sampensions samlede portefølje.


