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Forslag: 

At PKA tilslutter sig den internationale investor koalition "Net Zero Asset Owner Alliance" 

  

Begrundelse: 

PKA er på en række områder blandt de danske pensionsselskaber som drager bedst omsorg for at 

medlemmernes opsparing understøtter Paris-aftalen. 

PKA`s bestyrelse forpligtigede sig derfor på sidste generalforsamling i 2020, at bestyrelsen på 

generalforsamlingen i 2021 ville fremlægge en ramme for kriterier med udgangspunkt i Climate 

Action 100+ evalueringen og herunder særligt om de enkelte selskaber har udmeldt `Science Based 

Targets` på linie med Paris-aftalens målsætning. Jeg ser frem til disse udmeldinger og eventuelle 

konsekvenser de kommende år. 

Med udgangspunkt i PKA`s omdømme ville det være en naturlig udvikling og styrkelse af PKA at 

tage endnu et skridt, i forhold til at forpligte sig på, at sikre at de nuværende investeringer både på 

kort og langt sigt understøtter Paris-aftalen. 

Derfor bør PKA tilslutte sig Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA). NZAOA er en international 

investor koalition, pt. bestående af 30 institutionelle investorer med i alt 32 billioner kr. i samlet 

investeringsformue, som blev lanceret på FN’s Klimatopmøde i New York den 23. september 2019. 

Koalitionens medlemmer tilslutter sig målsætningen om at gøre deres investeringsporteføljer 

klimaneutrale senest i 2050, samt at arbejde for at begrænse temperaturstigningen til maksimalt 

1,5°C, og at efterleve Parisaftalens Artikel 2.1c. Medlemmerne forpligter sig derudover blandt andet 

på en CO2-reduktion på mellem 16-29 % reduktion for sin portefølje frem mod 2025. NZAOA er en 

ambitiøs og holistisk koalition for institutionelle investorer, der ønsker at gå forrest på 

klimaområdet. 

I øjeblikket er der 5 danske medlemmer af NZAOA, således Akademikerpension, P+, Pension 

Danmark, Danica Pension og PFA. NZAOA understøttes desuden af United Nations Environment 

Program Finance Initiative (UNEPFI) og UN Principles for Responsible Investments (UNPRI) som 

PKA er medlem af. WWF anbefaler i deres seneste Pensions Rundspørge 2020 også at PKA bør 

tilslutte sig NZAOA. Kilde: https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/     
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