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Skabelon til medlemsforslag 
 
Alle medlemmer i AkademikerPension kan stille forslag til den årlige  
generalforsamling. I 2023 bliver generalforsamlingen afholdt den 25. marts 
i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København. 
 
Vi skal modtage dit medlemsforslag senest den 11. februar 2023.  
 
Dit forslag bliver bragt i uforkortet udgave på akademikerpension.dk. Vi 
sender en indkaldelse til generalforsamlingen til alle medlemmer via e-
Boks. Her vil dit forslag kun blive vist med en kort begrundelse.   
 
På generalforsamlingen har du seks minutter til din præsentation. Du kan 
indtil otte dage før generalforsamlingen indsende en PowerPoint med 
maksimalt ti slides, som bliver vist under din præsentation, jf. forretnings-
ordenen for generalforsamlingen § 3, stk. 2. 
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Forslag og kort begrundelse  
 
Maksimalt 1.000 tegn med  
mellemrum.  
 
(nuværende 992 tegn) 
 
Dette bliver sendt til alle med-
lemmer sammen med indkal-
delsen til generalforsamlingen. 

 
Titel: Styrket aktivt ejerskab ved yderligere tilpas-
ning af stemmeafgivelse til klima-aftalen fra Paris 
 
Forslag og kort begrundelse: 
Bestyrelsen anbefales at udarbejde en politik for et 
styrket aktivt ejerskab, der endnu mere systematisk 
tilpasser stemmeafgivelsen til klimaaftalen fra Paris. 
Politikken bør udmøntes senest fra 2024, og inde-
holde følgende:  
 
1. Stemmeafgivelse i de mest CO2-forurenende sel-
skaber 
Baseret på principperne i CA100+ Benchmark, bør 
AkademikerPension (AkP) stemme imod genvalg 
af bestyrelsesformanden, hvis selskabet ikke har op-
lyst om: 
a) CO2-reduktionsmål for både 2030 og 2050. 
b) Politik for lobby-aktiviteter i selskaber, hvor det er 
relevant  
c) Offentliggørelse af klimarelevant information 
 
2. Stemmeafgivelse i fossile selskaber 
AkP bør stemme imod genvalg af bestyrelsesfor-
manden hvis selskabet investerer i nye fossile ud-
vindingsprojekter eller ny kulkraft. 
 
3. Stemmeafgivelse i banker  
AkP bør stemme imod genvalg af bestyrelsesfor-
manden hvis banken via udlån og andre finansielle 
services hjælper fossile selskaber med at finansiere 
nye fossile udvindingsprojekter eller ny kulkraft. 
 

Uddybende begrundelse  
 
Maksimalt 5.000 tegn med  
mellemrum. 
 
(nuværende 4751 tegn, eksklu-
siv referencer da disse er indsat 
som hyperlinks) 
 
Dette kommer på  
pensionskassens hjemmeside. 

Uddybende begrundelse 
 
AkademikerPension (AkP) har i dag en ambitiøs po-
litik for aktivt ejerskab i forhold til klima, herunder 
for selv at fremsætte aktionærforslag på generalfor-
samlinger. Dette er beskrevet i AkPs positionspapir 
”Standpunkt Fossil Energi” [REF 1]. Med nærvæ-
rende forslag ønsker vi at udbygge AkPs stemme-
politik til også at formulere rammerne for stemme-
afgivelse på standard-dagsordenspunkter på sel-
skabernes generalforsamlinger, f.eks. valg/genvalg 
af bestyrelsesmedlemmer.  
 

https://akademikerpension.dk/media/yzohm4a1/standpunkt-fossil-energi-januar-2023.pdf


 
 

 Datagrundlaget for at udføre Paris-tilpasset aktivt 
ejerskab & stemmeafgivelse findes 
Investor-netværket Climate Action 100+ med mere 
end 700 af verdens største investorer, er dannet for 
at etablere fælles standarder for at opnå en mere 
effektiv udøvelse af aktivt ejerskab. CA100+ har ud-
arbejdet analyseværktøjet ”Net Zero Company 
Benchmark”, hvormed man over en årrække har 
analyseret verdens 167 mest CO2-udledende børs-
noterede selskaber og deres klima-omstillingspara-
thed baseret på 10 måleparametre [REF 2]. Analy-
serne har for en række virksomheder påvist store 
mangler i deres oplysninger om hvordan de hånd-
terer klimarisici [REF 3. version oktober 2022]. Desu-
den har IEA, det Internationale Energi Agentur, i sit 
Net Zero by 2050 Scenarie slået entydigt fast, at der 
ikke kan etableres nye fossile projekter, hvis Paris-
aftalen skal overholdes [REF 4].  
 
Det stemme-baserede aktive ejerskab overfor sel-
skabsledelser skal styrkes og systematiseres 
Når man vurderer de 167 fokus-selskaber i CA100+ 
ud fra 4 af de målepunkter i benchmarket, hvor der 
er gjort størst fremskridt (punkterne 1, 3, 7 og 10), så 
er der også en stor andel af selskaberne som ikke 
lever op til kravene i benchmarket. Der er derfor et 
stort behov for at øge effektiviteten af det aktive 
ejerskab. Ét vigtigt værktøj er at udnytte aktionæ-
rernes adgang til objektive analyser af selskabernes 
håndtering af klimarisici (fx CA100+´s benchmark) 
og kombinere det med aktionærernes indflydelse 
på valget af bestyrelsesrepræsentanter på selska-
bernes generalforsamling. Hertil kan man som in-
vestor benytte stemmerådgivnings-selskaber som 
fx ISS til rådgivning om varetagelse af stemmeafgi-
velsen. ISSs offentliggjorte stemmeretningslinjer, 
som også omfatter valg af bestyrelsesrepræsentan-
ter, fremstår som nogle af de mest detaljerede og 
veludbyggede, især på klimaområdet [REF 5]. 
 
Konkret udmøntning af forslaget 
Bestyrelsen anbefales at udarbejde en politik (evt. 
et positionspapir) for et styrket aktivt ejerskab, som 
skal udmøntes senest fra 2024. Udmøntningen bør 
ske ud fra en "comply or explain tilgang", således at 
AkP ved forespørgsel skal begrunde eventuelle 
konkrete afvigelser fra politikken. 
 
For generalforsamlinger fremover foreslås følgende: 
 
1. Stemmeafgivelse imod bestyrelsen i de mest 
CO2-udledende selskaber med manglende fokus 
på klimarisici og transition 
For CA100+ fokus-selskaber samt alle mellem- og 
højt CO2-udledende virksomheder vurderet ud fra 
Carbon Disclosure Projects definition, bør AkP 
stemme imod genvalg af bestyrelsesformanden 
(og/eller bestyrelsesmedlemmer med ansvar for at 
håndtere klimarisici), hvis selskabet ikke har oplyst 
følgende: 

https://www.climateaction100.org/net-zero-company-benchmark/
https://www.climateaction100.org/net-zero-company-benchmark/
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.issgovernance.com/file/policy/latest/updates/EMEA-Policy-Updates.pdf


 
 

  
a) Fyldestgørende ("fully”) fastsættelse af CO2-re-
duktionsmål for både 2030 og 2050, vurderet på 
CA100+ Benchmark punkt 3 og punkt 1. 
 
b) Delvist (”Partial”) eller helt fyldestgørende etable-
ring af politik for lobby-aktiviteter der understøtter 
Paris-aftalen, vurderet på CA100+ Benchmark 
punkt 7 (lobby). 
 
c) Delvist (”Partial”) eller helt fyldestgørende offent-
liggørelse af klimarelevante informationer, jævnfør 
TCFD-guidelines [REF6], vurderet på CA100+ 
Benchmark punkt 10. 
 
2. Stemmeafgivelse imod bestyrelsen i fossile sel-
skaber 
AkP bør stemme imod genvalg af bestyrelsesfor-
manden såfremt selskabet planlægger at investere 
i efterforskning eller etablering af nye fossile udvin-
dingsprojekter eller ny kulkraft. Politikken bør 
gælde alle upstream fossile selskaber og kulkraft-
værker. 
 
3. Stemmeafgivelse imod bestyrelsen i banker  
AkP bør stemme imod genvalg af bestyrelsesfor-
manden, såfremt banken fortsat bidrager med ud-
lån eller andre finansielle services til fossile selska-
bers etablering af nye fossile udvindingsprojekter 
eller nye kulkraftværker. Politikken bør i første om-
gang omfatte verdens 27 største banker (jf. IIGCC 
Banking Alliances afgrænsning [REF7]) samt dan-
ske banker. 
 
4. Løbende udvikling af stemmeretningslinjerne 
Politikken bør løbende justeres, fx ud fra følgende 
kriterier: 
a) Udvidelse til også at omfatte de øvrige 6 måle-
punkter i CA100+ Benchmarket. 
b) Udvidelse til også at omfatte banker og kapital-
forvaltere der forvalter investeringer eller selv inve-
sterer i selskaber, som planlægger nye fossile pro-
jekter eller ny kulkraft. 
c) Udvidelse til også at omfatte andre ”standard 
dagsordenspunkter”. 
 

Resumé til slide 
 
Maksimalt 400 tegn med mel-
lemrum. 
 
Nuværende 399 anslag 
 
Dit resumé bliver vist på et slide 
på generalforsamlingen.  
 
Du kan herudover fremsende 
op til ti ekstra slides i  
PowerPoint senest otte dage 
før generalforsamlingen.    

 
Aktivt ejerskab omtales ofte som en af de vigtigste 
metoder til fremme af grøn omstilling. Med forsla-
get som bl.a. tager udgangspunkt i data fra verdens 
største globale klima-investornetværk CA100+, vil vi 
styrke det aktive ejerskab ved yderligere at tilpasse 
AkademikerPensions stemmeafgivelse på general-
forsamlinger i de mest CO2-udledende selskaber 
og banker til målene i klima-aftalen fra Paris. 

https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.iigcc.org/news/iigcc-and-tpi-publish-investor-led-framework-of-pilot-indicators-to-assess-banks-on-the-transition-to-net-zero/


 
 

  


