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Lange, Merete Hjorth Jensen, Lars Kjerulf Petersen, Ditte Vesterager Christensen, 
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Forslag: Frasalg af aktiver i kul, olie og gas virksomheder 
”Generalforsamlingen ønsker ved vedtagelsen af dette forslag at bestyrelsen for MP Pension 
forpligter sig til øjeblikkeligt at stoppe yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber, 
og inden 31. december 2018 at have afhændet al ejerskab af – samt fonde der inkluderer – 
aktier og obligationer iblandt verdens 200 største kul-, gas- og olieselskaber.” 
 
 
Begrundelse (989 tegn) Maksimalt 1000 tegn inkl. mellemrum.  
(sendes til alle medlemmer som en del af indkaldelsen til generalforsamlingen) 

Global opvarmning truer menneskelig civilisation. Det Internationale Energi Agentur og FNs 
klimapanel har konkluderet at verden maksimalt kan afbrænde 1/3 af verdens kendte 
fossile reserver, hvis vi skal holde os under den smertegrænse på 2 graders gennemsnitlig 
global temperaturstigning som verdens politiske beslutningstagere har vedtaget. Det 
betyder at 2/3 af verdens fossile reserver ikke kan afbrændes, og at disse ”ikke-brændbare 
fossile ressourcer” risikerer at miste deres værdi. Ifølge aktivlisten fra marts 2013 har MP 
Pension hele 1.200 mio. kr. investeret i aktier blandt 84 af verdens største kul, olie og 
gasselskaber. Fastholdelse af så mange penge i kul-, olie- og gas-virksomheder udgør en 
risiko for vores pensionsudbetaling, ligesom det fremmer global opvarmning. Det er derfor 
uforeneligt med vores ønske om at vores pensionsopsparing skal sikre en tryg opsparing til 
vores pensionisttilværelse og en tryg fremtid for os og for vores medmennesker, børn og 
børnebørn.  
 
 
Uddybende begrundelse: (publiceres på pensionskassens hjemmeside og bliver sendt til alle 
medlemmer, som melder sig til generalforsamlingen) 
 
Truslen fra den globale opvarmning tilsiger, at verden har behov for en markant og hastig 
omstilling fra fossil energi til vedvarende CO2-neutrale teknologier til at producere energi, 
væsentligst sol-, vind- og vandkraft. På trods af at verdenssamfundet i en årrække har 
forhandlet om at indgå en bindende global klimaaftale, og endnu uden stor succes, så 
udvikles der i stigende grad flere og mere klimavenlige teknologier. En række lande og 
regioner har sat målsætninger for deres reduktion af drivhusgasser, og i et stigende antal 
byer, regioner og lande er brug af fossile brændsler nu pålagt afgifter, eller indgår i en eller 
anden form for CO2-kvotesystem som medfører en pris på CO2-udledning. Ligeledes giver 



en række lande støtte til vedvarende energi for at fremme udbredelsen af klimavenlige 
energiproduktion. Således er vedvarende energi allerede i dag meget tæt på at være 
økonomisk konkurrencedygtig med fossile brændsler i en række lande, og i takt med at de 
klimavenlige teknologier bliver billigere, og i takt med at fossile brændsler pålægges 
yderligere afgifter, så stiger udbredelsen, og det forretningsmæssige potentiale for 
vedvarende energi.  
   Af både klimamæssige og økonomiske årsager har Den Europæiske Investeringsbank 
(EIB), Verdensbanken, det norske pensionsselskab Storebrand [1] og den hollandske 
storbank Rabobank, allerede besluttet at reducere eller udelukke investering og långivning 
til klimaskadelige aktiviteter baseret på fossil energi. At særligt investeringer i kulindustrien 
er særlig risikabel understreges i en rapport ”The window for thermal coal investment is 
closing” udgivet af den amerikanske storbank Goldman Sachs i juli 2013 [2]. Rapporten 
slår fast at kuls centrale placering i verdens energiforsyning gradvist vil blive reduceret på 
grund af en række forskellige og delvist uafhængige faktorer:  
1) Miljømæssig regulering vil reducere kulbaseret produktion af strøm 
2) Konkurrence fra gas og vedvarende energi 
3) Forbedring i energieffektivitet 
Samlet set forventer Goldman Sachs en lavere efterspørgsel efter kul (man forventer at 
mængden af kul fragtet ad søvejen vil toppe i 2020) og en salgspris som nærmer sig 
produktionsprisen, hvilket tilsiger at de fleste kulkraftværker vil kæmpe for at kunne give 
et positivt afkast til deres ejere. Goldman Sachs har efterfølgende selv frasolgt deres egne 
investeringer i en planlagt kulterminal "Gateway Pacific Terminal" nær Bellington, 
Washington i USA [3]. 
   En række faktorer peger derfor på at kulforbruget vil reduceres kraftigt i den kommende 
årrække, og det afspejles allerede nu i kraftigt reducerede investeringer i kulindustrien.  
Ligeledes er aktieværdierne også faldet for en række af verdens største kulvirksomheder. 
Over de sidste 2 år har Amerikanske Arch Coal tabt 71% af værdien, Peabody 44 %, 
kinesiske China Shenhua Energy har tabt 27 %, og Indonesiske Bumi Resources har tabt 
hele 80 % [4].  
   Men det er ikke kun investeringer i kul, som er risikable. Når analyser fra anerkendte 
institutioner som Det Internationale Energi Agentur og FNs klimapanel konkluderer at 
verden maksimalt kan afbrænde 1/3 af verdens kendte fossile reserver, og at 2/3 af 
verdens fossile reserver dermed ikke kan afbrændes, så vil en meget væsentlig del af disse 
”ikke-brændbare fossile ressourcer” miste deres værdi. Derfor er meget forventeligt, at i 
takt med at de accelererende klimaforandringer medfører tab af menneskeliv og enorme 
værditab for verdenssamfundet, så vil fossile brændsler i stigende grad blive pålagt CO2 
afgifter, og udviklingen vil uafvendeligt – også globalt – gå mod billigere og mere 
klimavenlige vedvarende energikilder som sol og vind. Når de fossile brændsler fremover 
bliver pålagt gradvist større forureningsafgifter, så bliver de gradvist mindre profitable, 
hvorfor investeringer i både kul, gas og olie i stigende grad vil være usikre. Denne analyse 
deles i øvrigt af klima- og energiminister Martin Lidegaard [5]. 
   Desuden, når MP Pension har hele 1.200 mio. kr. investeret alene i aktier blandt 84 af 
verdens største kul, olie og gasselskaber, så gør vi (pensionsmedlemmerne) os også 
ansvarlige i at fremme anvendelsen af fossil energi, og dermed til forøgelsen af den globale 
opvarmning. Vi synes også at disse store investeringer i fossil energi står i stor kontrast 
med Danmarks officielle målsætning om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050, en 
målsætning som er helt afhængig af, at vores fælles investeringer også understøtter den 
grønne omstilling. 



   Nogle vil argumentere, at de eksisterende energiproducenter kunne blive nøglen til 
omstillingen til vedvarende energi. Dette synspunkt har imidlertid ingen støtte i de 
historiske kendsgerninger, og på trods af den stigende anerkendelse af truslen fra global 
opvarmning og klimaforandringer, så har ingen af de store virksomheder indenfor kul-, 
gas- og olie frivilligt ønsket at lade sig transformere fra fossilt baserede virksomheder til 
energiselskaber, som leverer CO2-neutral energi. I stedet øger de deres investeringer til ny 
efterforskning og udvinding af kul, olie og gas. 
   Derfor mener vi, at fastholdelse af investeringer i kul-, olie- og gas-virksomheder udgør 
en stor og unødig risiko for vores pensionsudbetaling, ligesom det er uforeneligt med vores 
ønske om at vores pensionsopsparing skal sikre en tryg fremtid for os og for vores 
medmennesker, børn og børnebørn.  
   Det har fra forskellige sider været fremført, at et frasalg af aktiver i verdens 200 største 
kul-, olie-, og gasselskaber dels vil medføre et lavere afkast, og dels være ulovligt hvis det 
kan godtgøres at det reducerer pensionsafkastet. Vi deler slet ikke denne opfattelse. Når 
mængden af de fossile reserver er flerfold større end den mængde som ansvarligt kan 
udvindes og afbrændes, så er der en overhængende risiko for en CO2-boble, som truer 
med at gøre investeringer i kul, olie og gas værdiløse. Vi ser derfor frasalg som en helt 
central måde at undgå værditab på. Dertil kommer, at Pensionsbranchens egen 
organisation Forsikring og Pension i deres rapport ”SRI og regulering” fra 2010, har slået 
fast, at: ”der synes at være en udstrakt frihed for ledelsen til også at tage etiske hensyn i 
forbindelse med investeringer” [6]. Finanstilsynet har ligeledes meldt klart ud, at de ikke 
blander sig i, om pensionskasser sortlister bestemte brancher [7]. Det synes altså klart at 
pensionsselskabet lovligt kan anlægge etiske overvejelser som grundlag for valg/fravalg af 
investeringer, OGSÅ selv om det måtte medføre en risiko for et mindre afkast. 
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