
MEDLEMSFORSLAG, ISP GF21 

Bæredygtigt pensionstilbud ISP Pensionskasse / Sampensionfællesskabet 

ISP Pensionskasse har i 2020 realiseret det ringeste afkast og den ringeste klimaindsats blandt danske 

arbejdsmarkedspensioner. 

Verdensnaturfonden (WWF) tildeler i ”Pensionsrapport 2020”, Sampension’s forvaltning laveste score for 

klimahandling blandt ikke kommercielle pensionskasser. Sampension tildeles scoren nul i kategorierne ”frasalg 

af fossile og klimaskadelige investeringer” og ”målsætninger for grønne investeringer”. Konkurrerende 

pensionskasser med ambitiøse klimahandlingsplaner opnåede op til 300% bedre afkast i 2020. Begge kritiske 

forhold understreger nødvendigheden af, at ISP Pensionskasse og Sampension-fællesskabet dedikerer sig 

strategisk og målrettet at forbedre sin klimahandling. 

WWFs rapport konkluderer ISP og Sampension-fælleskabet i 2020 stadigt ikke har evnet at bringe sin 

klimaindsats på niveau med konkurrenternes. Derfor opfordrer generalforsamlignen ISP og Sampension-

fællesskabet til at skifte strategi og vedtager en dedikeret ambitiøs klimastrategi og målsætning, senest i 

sommeren 2021. 

Medlemmerne stiller derfor disse 5 forslag: 

Forslag 1: Deltagelse i forpligtende internationalt klimasamarbejde: 

Generalforsamlingen anbefaler, at ISP /Sampension-fællesskabet tilslutter sig Net-Zero Asset Owner Alliance 

(NZ-AOA) initiativet i 2021 (note 1). 

Generalforsamlingen anbefaler at ISP /Sampension-fællesskabet vedtager en konkret strategi til at klimasikre 

sine investeringer gennem forslag 2 til 5: 

Forslag 2  Gennemføre frasalg af investeringer (aktier og erhvervsobligationer) i selskaber som udvinder kul og 

tjæresand, når aktiviteterne udgør mere end 5% af selskabets omsætning, senest med udgangen af i 2023 

(note 2). 

Forslag 3 Gennemføre frasalg af investeringer (aktier og erhvervsobligationer) i selskaber som udvinder olie- og 

gas, og hvor olie/gas-aktiviteterne udgør mere end 50% af selskabets omsætning. Frasalget skal gennemføres 

senest med udgangen af 2023 (note 3). 

Forslag 4 Gennemføre frasalg af investeringer (aktier og erhvervsobligationer) i selskaber der lobbyer imod 

Paris-aftalen senest i 2021 (note 4). 

Forslag 5 Fastsætter en ambitiøs målsætning om realisering af min. 15% grønne investeringer i henhold til EU's 

grønne taxonomi, senest i 2025, senest i 2021. 

Forslagene skal sættes til afstemning hver for sig. 

Noter: 

1 Sampension bør vise sin forpligtigelse til Paris aftalens 1,5 graders mål ved at tilslutte sig det 

mest forpligtigende investor-netværk – United Nations-Convened Net-Zero Asset Owner Alliance 



(NZAOA)- https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/. Akademikerpension, PensionDanmark, P+, 

Danica Pension og PFA er allerede medlemmer. 

2 Sampension opererer i 2021 med en 25% grænse hvilket er meget højt. Konkurrerende danske 

pensionsselskaber er gået foran; Akademiker pension har således frasolgt alt kul og tjæresand. 

P+ har stort set ikke noget kul tilbage.  Alternativ til 5% grænse er at anvende den mere 

restriktive ”Global Coal Exit liste (GCEL) som kriterier. 

3 Sampension investerer massivt i en række olie- og gasselskaber som (alle) ikke har 

dokumenteret en forretningsmodel der understøtter Paris-aftalen 

4 Den norske pensionskasse Storbrand har i 2020 ekskluderet Chevron, BASF, Rio Tinto, Exxon 

grundet lobbyisme imod Parisaftalen, heraf har ISP pensionskasse iht. aktiebeholdning 19/02 

2021 investeringer i BASF og Rio Tinto.  

 https://www.reuters.com/article/climatechange-funds-storebrand-idUSL8N2FM46M 

 Storebrand will no longer invest in companies that deliberately and systematically work against 

the goals and targets enshrined in the Paris Agreement. We expect companies to support for 

effective measures across all areas of public policy that aim to mitigate climate change risks and 

limit temperature rise to 1,5 degrees Celsius. This support should apply to all engagement 

conducted by the company in all geographic regions, and to policy engagement conducted 

indirectly via third party organizations acting on the company’s behalf or with the company’s 

financial support 

 PFA’s siger I deres investeringspolitik de ikke investerer I selskaber der modarbejder Paris 

aftalens målsætning. Så Når PFA kan så kan Sampension vel også! 

 

Forslags stiller: Gudrun Christensen, Ninna Bore, Jørgen Hvid, Dorthe Hansen, Niels Hougaard, Marc Fussinger, 

Poul Kruse, Lisbeth Lindbo Larsen, Jesper Molin, Ole Schultz 
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