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Forslag til generalforsamlingen i P+ 2021
Forslag 1: Ansvarlighed i såvel de enkelte puljer som i den samlede investeringsportefølje
Bestyrelsen har besluttet, at der skal oprettes et antal investeringspuljer, hvor medlemmer har mulighed
for at vælge forskellige grader af ansvarlighed og risiko.
I den forbindelse understreger generalforsamlingen, at alle puljer skal leve op til P+’s politik for ansvarlige
investeringer, og at etableringen af en grøn eller bæredygtig pulje ikke må medføre, at P+’s krav til
ansvarlighed sænkes i de øvrige investeringer.
Målsætningen for P+ skal fortsat være at skabe det størst mulige afkast og samtidig være en ansvarlig
investor.
Begrundelse:
På sidste års generalforsamling fortalte formanden, at pensionskassen planlægger at indføre valgfrihed på
investeringssiden. Medlemmerne skal ved valg af forskellige puljer kunne tage stilling til, hvor meget risiko
eller hvor meget ansvarlighed man vil have i sin investeringspulje. Bestyrelsen forventer, at pensionskassen
vil kunne tilbyde de nye fleksible produkter i løbet af 2021.
I en pressemeddelelse fra 4. november 2020 tilkendegav bestyrelsen, at ’P+ sætter ny standard for arbejdet
med ansvarlige investeringer’. Her peges bl.a. på en CO2-neutral eller grøn investeringspulje.
Etableringen af en sådan pulje bør ikke føre til, at P+’s krav til ansvarlighed sænkes i andre dele af
investeringsporteføljen. Grønne puljer kan kun betragtes som et lille bidrag til at udvise ansvarlighed. Det
er vigtigt, at den samlede investeringsportefølje er ansvarlig, og at den gældende målsætning om at skabe
afkast på en bund af ansvarlighed ikke ændres – heller ikke for særlige puljer.
Hvad klimaansvarlighed angår, bør det således sikres, at de selskaber, der investeres i, ikke modarbejder
Paris-aftalen, og at selskaberne har en forretningsmodel, som er forenelig med målsætningen om at holde
den globale temperaturstigning et godt stykke under 2 grader og stræbe efter 1,5 grader.
P+ har altså fortsat et mål om, at alle selskaber, der investeres i, over tid skal blive CO2-neutrale.

Forslag 2: Udvikling af medlemsdemokratiet
P+ er medlemmernes pensionskasse. Det skal vi værne om og videreudvikle. Selv om vi er en pensionskasse
med stærk medlemsvækst, skal der fortsat lægges stor vægt på medindflydelse og medlemsdemokrati.
Generalforsamlingen finder det vigtigt at fastholde og udvikle medlemsdemokratiet i P+. Derfor pålægger
generalforsamlingen bestyrelsen at:
1. Sikre, at man kan deltage elektronisk i fremtidige generalforsamlinger.
2. Sikre, at der ved valg til bestyrelsen sker en fuldstændig ligebehandling af bestyrelsens kandidater og
andre kandidater.

3. Sikre, at der ved medlemsforslag, der støttes af flere end 50 medlemmer, sker en ligebehandling af
forslagsstillernes og bestyrelsens synspunkter op til og på fremtidige generalforsamlinger.
4. Skabe rammer for medlemsdebat i det elektroniske nyhedsbrev.
5. Overveje yderligere initiativer, der kan fremme medlemsdemokratiet, og fremlægge konklusioner og
eventuelle forslag på generalforsamlingen i 2022.
6. Sikre, at beslutninger, der er truffet på generalforsamlingen, føres ud i livet. Generalforsamlingen kan
dog ikke pålægge bestyrelsen at udmønte generalforsamlingsbeslutninger, der måtte være i strid med
lovgivningen eller vedtægterne.
Begrundelse:
P+ er dannet gennem en sammenlægning af de to medlemsejede pensionskasser, DIP og JØP. I begge
kasser var medlemsdemokratiet vigtigt, og det skal det også være i P+.
Sammenlægningen af de to pensionskasser er på mange måder gået godt, men ikke alt har været perfekt.
På trods af, at vedtægterne klart fastlægger, at generalforsamlingen er højeste myndighed, har bestyrelsen
ikke fuldt ud gennemført de forslag, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2020 – den første
generalforsamling i den sammenlagte pensionskasse.
Hverken ved generalforsamlingen i 2020 eller dette års generalforsamling har der været udvist den
fornødne omhu for, at forslag og kandidater behandles lige.
Derfor er det vigtigt, at medlemsdemokratiet i P+ får et servicetjek, så udemokratiske procedurer ikke
bliver til vaner, som det vil være vanskeligt at ændre.
Der er også ting, som vi med det samme bør beslutte at gøre for at fremme medlemsdemokratiet. Det skal
være muligt at deltage virtuelt i fremtidige generalforsamlinger. Det er ikke tidssvarende med en model,
hvor generalforsamlingen kun foregår fysisk og afholdes i København eller på Frederiksberg, sådan som
praksis har været tidligere. Alle medlemmer skal kunne være med, uanset hvor i landet de bor.
Det er vigtigt, at der værnes om demokratiet i P+, så medindflydelsen kan fastholdes, og demokratiet kan
udvikles i stedet for at blive indskrænket. Dét er intentionen med dette forslag

