
DIP har de største investeringer i fossil energi pr medlem 
 
WWF udsendte i 2014 en rapport: ”Ansvar for fremtiden”. Heri oplistes en række nøgletal for 16 danske 
pensionskasser – herunder for de pensionskasser DIP normalt sammenligner sig med. Men DIP er ikke med 
i WWFs opgørelser. WWF opgør bl.a. hvor meget hver af pensionskasserne har investeret i 17 af de største 
olie- og gasselskaber, hvor meget CO2 udledning det omtrentligt svarer til, samt hvor mange medlemmer 
den enkelte pensionskasse har. På det grundlag udregner WWF de enkelte pensionskassers investeringer i 
disse 17 selskaber pr medlem samt den dertil hørende CO2-udledning pr medlem. 
 
Vi har opgjort de tilsvarende tal for DIP og får ved sammenligning med de øvrige pensionskasser følgende 
resultater: 
 
DIP har pr medlem dobbelt så store investeringer i de 17 olieselskaber som nummer to pensionsselskab 
(ud af de 16 danske selskaber, WWFs beregninger omfatter): 

- DIP:      13.000 dkk/medlem 
- JØP:       6.865 dkk/medlem 
- Unipension:     6.500 dkk/medlem 

 
DIP bidrager gennem sine investeringer i disse 17 selskaber tillige til at udlede langt den største mængde 
CO2, opgjort pr. medlem: 

- DIP:      0,32 t CO2/medlem 
- Unipension:     0,24 t CO2/medlem 
- JØP       0,17 t CO2/medlem 

 
Her er opgørelsen over DIPs investeringer i de 17 udvalgte olie/gasselskaber (kilde: DIPs aktieliste 2014): 
Athabasca Oil Sands    0,0 mio kr 
BG Group   10,0 - 
BP   33,5 - 
Cenovus     0,0 - 
Chevron   33,0 - 
Conocco Philips  13,1 - 
ENI     9,7 - 
Exxon Mobil   60,7 - 
Gazprom     4,8 - 
Lukoil   12,1 - 
Petrobras     8,5 - 
Repsol     3,9 - 
Rosneft     0,7 - 
Shell   53,8 - 
Statoil   30,0 - 
Suncor Energy     0,0 - 
Total S.A.   25,0 - 

I alt   298,8 mio kr 
 
DIP opgiver i årsberetningen for 2014 sit medlemstal til at være lige under 23.000 
 
Det er forudsat, at CO2-belastningen på investeret krone i de 17 selskaber er ens for DIP og JØP. 
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