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Medlemsforslag ”Frasalg af erhvervsobligationer i olie og gas” 
 

Alle medlemmer i AkademikerPension kan stille forslag til den årlige generalforsamling. I 

2021 bliver generalforsamlingen afholdt den 20. marts. 

 

Vi skal modtage dit medlemsforslag senest den 6. februar 2021.  

 

Dit forslag bliver bragt i uforkortet udgave på akademikerpension.dk. Vi sender en indkal-

delse 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 mellem-
rum.  
 
Dette bliver sendt til alle medlemmer 
sammen med indkaldelsen til general-
forsamlingen. 

 
Frasalg af erhvervsobligationer i olie- og gasselskaber 
 
Bestyrelsen anbefales at frasælge erhvervsobligationer i selska-
ber som udvinder olie og gas, og hvis forretningsmodel ikke er 
kompatibel med Parisaftalens mål. Frasalget skal være afsluttet 
senest ultimo 2023, såfremt der ikke er væsentlige afkast- eller 
risikomæssige hensyn der taler imod. Bestyrelsen anbefales 
desuden årligt at offentliggøre en status på frasalg samt rest-
beholdning af obligationer i olie- og gasselskaber, med første 
statusopdatering ultimo 2021.  
 
Forslaget fremsættes i forlængelse af bestyrelsens hensigtser-
klæring fra 2016 om at indrette investeringspolitikken, så den 
understøtter Paris-aftalen om klimaet.  
 

Uddybende begrundelse  
 
Maksimalt 8.000 tegn med mellem-
rum. Nuværende ca. 7995 tegn. 
 
Her kan du uddybe dit forslag, hvis du 
ønsker det.  
 
Dette kommer på pensionskassens 
hjemmeside. 

 

AkademikerPension har fortsat meget store investeringer i fos-

sile selskaber via obligationsinvesteringer. Investeringerne ud-

gør samlet over 2 mia. DKK (se tabel 1 herunder). 

Herunder: 

• 600 mio. DKK investeret i Petroleos Mexicanos, som afvi-

ser samtaler med investorer om at påbegynde en strategi-

ændring i retning af grøn omstilling. PEMEX har store øko-

nomiske problemer, og obligationerne er for nylig blevet 

nedgraderet fra middel risiko (investment grade) til høj ri-

siko (high yield) [1]. 

• Investeringer i Exxon, Equinor og BP som AkademikerPen-

sion tidligere har ekskluderet fra sine aktie-investeringer 

med henvisning til lobbyisme imod Paris-aftalen [2], og ef-

terfølgende sat på eksklusionslisten. 

Bestyrelsen agerer derved imod sin egen hensigtserklæring fra 

2016 om at indrette investeringspolitikken så den understøtter 

Parisaftalen om klimaet. 

 

Vi fremfører her 6 væsentlige argumenter for forslaget: 

1. Paris-aftalen forpligter til handling 

Hvis de globale temperaturstigninger skal begrænses til så tæt 

på 1,5-grader som muligt, skal andelen af verdens forbrug af 

olie og fossilgas reduceres med hhv. 37 og 25 % i 2030 (i for-

hold til 2010) og hhv. 87 og 74 % i 2050 ifølge FN’s Klimapanels 

vurdering (scenario P1, som er det eneste scenario uden krav 

om lagring af store mængder CO2 i undergrunden og i nye 

skovområder, som oprettes på bekostning af jord til fødevare-

produktion) [3]. Selskaber som stadig udvider deres produktion 

af olie og gas kan ikke på denne baggrund betragtes som Paris-

kompatible, og investeringer i sådanne selskaber er derfor i 

modstrid med Paris-aftalen. 

 

2. Erhvervsobligationer finansierer den fossile industri 

Kapitalen i det globale obligationsmarked er dobbelt så stor 

som i aktiemarkedet. Knut Kjær, medgrundlægger af den 



 
 

 Norske Oljefond, udtaler i forhold til klimaet: ”Det er en gåde 

for mig, hvorfor så få fokuserer på obligationssiden”. Han siger, 

verdens værste forurenere afhænger mere af obligations- og 

lånemarkedet end af aktiemarkedet [4]. Også Colin Purdie, in-

vesteringschef i den store engelske kapitalforvalter, Aviva, ud-

taler at det er vigtigt at kapitalforvaltere betragter obligationer 

på linje med aktier i bestræbelserne på at påvirke virksomhe-

derne. Aviva vil frasælge obligationer i fossile selskaber, som 

ikke indretter deres strategi efter Parisaftalen [5]. 

 

3. AkademikerPension har eksekveret på sin hensigtserklæ-

ring om Parisaftalen i forhold til aktier, men ikke i forhold til 

obligationer 

Vi anerkender, at AkademikerPension har lavet en klar strate-

gisk plan for frasalg af fossile aktieinvesteringer, og at man har 

eksekveret på frasalg af fossile aktier i henhold til strategien 

(dog foreløbigt undtaget selskaberne Repsol og Eni, som er un-

der observation). Desuden har AkademikerPension frasolgt 

mindre positioner af obligationer indenfor kul og tjæresand. 

AkademikerPension har påbegyndt et strategisk fokus på kul-

kraftværker og andre CO2-tunge sektorer, samt tilsluttet sig in-

vestornetværket NZAOA. AkademikerPension har også, ifølge 

bestyrelsen selv, en klar eksklusionsstrategi for selskaber der 

via lobbyvirksomhed modarbejder Paris-aftalen. Samlet set 

rangerer AkademikerPension blandt de mere ambitiøse i pensi-

onsbranchen i forhold til ansvarlighed i aktieforvaltningen. 

Men AkademikerPension svigter desværre fortsat medlemmer-

nes og bestyrelsens ønske om Paris-kompatible investeringer 

ved at fortsætte milliardstore obligationsinvesteringer i olie- og 

gasselskaber hvis klimastrategi er i modstrid med Parisaftalen. 

Fossile erhvervsobligationer er mindst lige så problematiske 

som fossile aktieinvesteringer [6]. Det fremstår desuden meget 

dobbeltmoralsk at man har investeringer i Exxon, Equinor og 

BP, til trods for at man har sat dem på eksklusionslisten med 

henvisning til klimaskadelig lobbyvirksomhed. 

 

4. Følg politikernes udmeldinger  

Ved at fortsætte fossile obligationsinvesteringer er man med til 

at finansiere forlængelsen af den fossile æra. Det er direkte 

imod de politiske udmeldinger. Den Europæiske Investerings-

bank har stoppet finansiering af nye fossile olie- og gasprojek-

ter [7], og i Danmark er der sat et endegyldigt stop for nye li-

censer for udvinding af fossile brændsler i Nordsøen, og der-

ved et stop for investeringer i nye oliefelter. Tilsvarende er EU 

på vej med retningslinjer til fremme af Paris-kompatible inve-

steringer (den såkaldte EU Taxonomi) som klassificerer kul, olie 

og gas som ikke-bæredygtige investeringer [8], og EU's uden-

rigsministre betoner vigtigheden i at stoppe investeringer i fos-

sil energi [9]. 

 

5. Intet belæg for bedre afkast fra fossile obligationer  

Der er ingen modsætning mellem at investere fossilfrit og sikre 

et højt afkast. Både analyser fra uafhængige obligationseksper-

ter [10] og pensionskassens egne analyser viser, at målt over 

de sidste 5 og 10 år, har fossilfrie obligationer vist stort set 

samme afkast og risiko som fossile obligationer. Der er altså 

ikke væsentlige økonomiske argumenter for at fastholde inve-

steringer i fossile obligationer.  



 
 

  

6. Invester i en bæredygtig fremtid og holdbare pensioner 

Indsatsen for at begrænse klimaforandringerne accelererer 

voldsomt. Joe Biden genindmeldte USA i Parisaftalen på sin 

første dag i embedet. Han har udpeget klimaet som national 

sikkerhedsprioritet, og klimaet skal indgå som væsentligt ele-

ment i overvejelserne i alle ministerier. EU har vedtaget et kli-

mamål om at begrænse CO2-udledningerne til 55% i 2030 i for-

hold til 1990. I Danmark er målet 70%. Danmark er ligesom en 

lang række andre lande i gang med at vedtage høje CO2-afgif-

ter, hvilket vil fordyre brugen af de fossile brændsler og stoppe 

udviklingen af fossile projekter, som en række rapporter viser 

reelt er unødvendige [11,12].   

Samtidig sker der en rivende udvikling af de vedvarende ener-

giteknologier. Priserne falder, bedre lagringsteknologier, en 

massiv elektrificering af transporten, udvikling af grøn brint og 

andre P2X-teknologier er undervejs. Danske virksomheder 

presser på for ambitiøse klimamål, og de ser store muligheder i 

at udvikle nye grønne teknologier som også medfører store in-

vesteringsmuligheder. Akademikerpension bør investere i 

denne grønne udvikling og sikre vore pensioner fremfor at risi-

kere dårligere afkast ved at investere i fortidens teknologier, 

som vel at mærke bidrager til katastrofale følger for klimaet og 

vore livsbetingelser. 

 

Tabel 1: Udvalgte investeringer på mindst 10 Mio DKK i 

olie/gas ifølge obligationslister fra 30. januar 2021: 

 

Selskabsnavn Beløb (Mio DKK) 

Petroleos Mexicanos 601,9 

Occidental Petroleum 222,6 

Southern Gas Corridor 154,0 

Ecopetrol 124,5 

Petronas Capital 111,0 

KazMunayGas 102,1 

Petrobras 99,8 

Gazprom PJSC 98,3 

Pertamina persero 94,9 

Rio Oil Finance Trust 55,0 

State Oil Co Azerbadjan 47,0 

NAK Naftogaz 39,9 

Duke Energy 33,0 

BP Capital Markets 32,7 

Exxon Mobil  30,3 

Gazprom NEFT 27,8 

Petroleos del Peru 25,9 

SM Energy Co 22,6 

NRG Energy Inc. 21,7 

Southwestern Energy co 19,5 

Marathon Petroleum 18,9 

East Ohio Gas corp 18,6 



 
 

 Equinor 16,3 

Murphy Oil Corp 13,6 

Hess Midstream 12,3 

Sasol Financing 11,4 

SUM (af udvalgte) 2055,6 
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3) Intergovernmental Panel on Climate Change, “Global warm-

ing of 1.5°C”, 2018. LINK 

4) Use bond markets to challenge heavy emitters, says NBIM 

founder Kjaer. Oct 2019. LINK 

5) Aviva will use its ‘ultimate sanction’ to force action on global 

warming. Jan 2021. LINK 

6) THE BOND MARKET: ITS RELEVANCE AND FUNCTIONALITY 

FOR THE CLIMATE TRANSITION. Nov 2020 LINK 

7) EU Bank launches ambitious new climate strategy and En-

ergy Lending Policy. Nov 2019. LINK 

8) Gas denied ‘transition’ fuel status in draft EU green finance 

rules. Nov 2020. LINK 

9) EU foreign ministers to push for global fossil fuel phase-out 

Jan 2021. LINK 

10) Low carbon credit performance: 2020 Q3 update. Okt 

2020. LINK 

11) New gas investments to ‘put EU Green Deal to test. Jan 

2020. LINK 

12) The Production Gap: The discrepancy….Nov. 2019. LINK 

Resumé til slide 
 
Maksimalt 400 tegn med mellemrum. 
 
Dit resumé bliver vist på et slide på ge-
neralforsamlingen.  
 
Du kan herudover fremsende op til ti 
ekstra slides i PowerPoint senest otte 
dage før generalforsamlingen.    

 
Alvor eller Greenwash? 
 
”Bestyrelsen vil indrette investeringspolitikken indenfor en 
overordnet ramme, der sikrer, at den understøtter den indgå-
ede globale klimaaftale fra 2015 […] med henblik på at sikre, at 
disse selskabers forretningsmodel inden udgangen af 2018 er 
forenelig med Paris-aftalen, herunder at nå 2-graders målsæt-
ningen […].” 
 
Uddrag fra hensigtserklæring fra MP Pension, marts 2016 
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