ISP Generalforsamling Forslag 2022

Sampension-fælleskabet i 2021 har stadigt ikke evnet at bringe sin klimaindsats på niveau med
konkurrenternes. Derfor opfordrer generalforsamlingen ISP til via deres repræsentation i Sampensionfællesskabet til at skifte strategi og vedtage en dedikeret ambitiøs klimastrategi og målsætning, senest
i sommeren 2022. ISP vil gerne fremstå som en pensionskasse der arbejder for bæredygtighed, men
ligger langt bagefter andre selskaber, som f.eks. P+ med hensyn til handling, hvilket i sidste ende kan
gå ud over vores pension. For at ISP samlede investeringsstrategi alines med Paris målsætningen om
1.5 oC temperaturstigning fremsættes nedenstående forslag.
Forslag: Generalforsamlingen anbefaler at ISP / Sampension-fællesskabet tilslutter sig Net-Zero
Asset Owner Alliance (NZAOA) initiativet inden udgangen af 2022.
Forslagsstillernes bemærkninger:
På sidste års generalforsamling vedtog man at ISP i Sampension skulle søge optagelse i Net-Zero
Asset Owner Alliance (NZ-AOA) inden udgangen af 2021. Det er skuffende at se at bestyrelsen ikke
efterkommet forslaget efter vedtagelse i 2021. Derfor fremsættes forslaget igen
Sampension bør vise sin forpligtigelse til Paris aftalens 1,5 graders mål ved at tilslutte sig det mest
forpligtigende klimainvestor-netværk – United Nations-Convened Net-Zero Asset Owner Alliance
(NZAOA) - https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/.
En række andre danske pensionsselskaber, herunder Akademikerpension, PKA, PensionDanmark,
P+, Danica Pension og PFA, Lægernes Pension og PensionDanmark er allerede medlemmer af
NZAOA.
Sampension-fællesskabet har endnu ikke evnet at bringe sin klimaindsats på niveau med størstedelen
af øvrige danske pensionsselskaber. Derfor opfordrer generalforsamlingen at ISP og Sampensionfællesskabet skifter strategi og vedtager en dedikeret ambitiøs klimastrategi og målsætning, herunder
ved en indmelding i det forpligtende investornetværk NZAOA.
Som medlemmer af ISP ønsker vi at være en del af en pensionskasse der arbejder for
bæredygtighed, men ISP/Sampension ligger endnu langt bagefter andre pensionsselskaber med
hensyn til handling, hvilket i sidste ende kan gå ud over vores pension. På sidste års
generalforsamling vedtog man at ISP som en del af Sampension skulle søge optagelse i Net-Zero
Asset Owner Alliance (NZ-AOA) inden udgangen af 2021. Det er skuffende at se at bestyrelsen ikke
har håndteret dette og derfor fremsættes forslaget igen.
Forslaget fremsættes af: Ninna Borre, Hans Seltorp, Jan Cederberg, Niels Hougaard, Poul Kruse,
Dorte Hansen, Marianne Høyen, Erik Bøjesen, Jesper Molin, Lisbeth Lindbo Larsen, Marc Fussinger,
Ole Schultz
Forslag 2: ISP Forslag om transparens Sampension.

Bestyrelsen anbefales at udvide transparensen om investeringsporteføljen til også at omfatte alle
obligationer og unoterede investeringer senest ultimo 2022.
Forslagsstillernes bemærkninger
Denne transparens mangler for en del af Sampensions obligationsinvesteringer og for de unoterede
investeringer (private equity, infrastruktur-investeringer og ejendomme). Som medlemmer af ISP
iSampension ved vi derfor ikke, hvordan disse dele af vores pensionsopsparing er investeret. Vi ved
heller ikke, hvor meget der er investeret i kul, olie og gasselskaber og andre selskaber, hvis
forretningsmodel ikke er kompatibel med Paris-aftalen om klimaet, og vi har ingen indsigt i, om de
enkelte aktiver her opfylder bestyrelsens hensigtserklæring om, at investeringerne skal understøtte
Paris-aftalen om klimaet.
Generelt er en væsentlig del af unoterede aktier (private equities) investeret i kul, olie og
gasselskaber, og generelt er der meget lidt åbenhed om disse investeringer. Kapitalforvaltere af
unoterede aktier udnytter ofte denne manglende åbenhed til at opkøbe nogle af de værste projekter i
olie, kul og gas, som frasælges af de store børsnoterede selskaber, fordi de ikke tåler offentlighedens
søgelys. (1), (2), (3)
Bestyrelsen anbefales, som det i dag allerede er tilfældet med de børsnoterede aktiver, at
offentliggøre en fuld liste over obligationsinvesteringer, samt en fuld liste med alle unoterede
investeringer opdelt i relevante sektorer og med angivelse af beløb investeret i hvert enkelt selskab.
Bestyrelsen anbefales desuden at undersøge muligheden for helt eller delvist at frasælge de
unoterede fossile investeringer som er uforenelige med Paris-aftalen, og med behørig hensyntagen til
at det ikke må koste for meget på afkastet
(1)https://ieefa.org/private-equity-part-of-the-fossil-fuel-problem-can-play-a-role-in-its-solution/?
(2) PRIVATE EQUITY PROPELS THE CLIMATE CRISIS , https://pestakeholder.org/wpcontent/uploads/2021/10/PESP_SpecialReport_ClimateCrisis_Oct2021_Final.pdf
(3) https://www.nytimes.com/2021/10/13/climate/private-equity-funds-oil-gas-fossil-fuels.html
Forslaget fremsættes af: Ninna Borre, Hans Seltorp, Jan Cederberg, Niels Hougaard, Poul Kruse,
Dorte Hansen, Marianne Høyen, Erik Bøjesen, Jesper Molin, Lisbeth Lindbo Larsen, Marc Fussinger,
Ole Schultz
Forslag 3
Investering i nye vedvarende energikilder, grøn teknologi, bæredygtigt byggeri etc. er en
grundlæggende forudsætning for at man når sine bæredygtighedsmål rettidigt.
Bestyrelsen anbefales at fastsætte en ambitiøs målsætning om realisering af min. 15 % grønne
investeringer i henhold til EU’s grønne taxonomi, senest i 2025.
Sampension har ikke oplyst et ambitiøst mål for andel af grønne investeringer i 2021.

Andre danske pensionskasser har fastlagt ambitiøse mål - fx Akademiker Pension 22,5% i 2030.
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