Forslag til Generalforsamling
Ved delegeret Holger Hautopp
d.23.4.2020

Forslag 1
Jeg ønsker at PKA hurtigst muligt frasælger sine aktier og erhvervsobligationer i
fossile selskaber indenfor sektorer som kul, kulkraftværker, olie, og gas.
Jeg anerkender dog PKA´s beslutning om at “Ved udgangen af 2022 vil PKA
ekskludere alle selskaber indenfor kul-, olie- og gassektorerne, der ikke har
vedtaget konkrete planer for efterlevelse af Paris-aftalen samt indarbejdet
aftalens målsætninger i deres forretningsstrategi”.

Hvilke kriterier vil PKA anvende for at fravælge ikke Paris-kompatible
fossilselskaber?

Kriterier
Jeg stiller forslag om, at følgende kriterier bør indgå i vurderingen, og at denne vurdering senest fremlægges til
næste generalforsamling i 2021.
- Selskaberne må ikke investere i efterforskning af nye fossilfelter eller ny infrastruktur (udvindingen af de
eksisterende felter er allerede i strid med Paris-målene).
- Selskaberne skal have en klar plan for afvikling af deres fossile aktiviteter, som stemmer overens med IPCC’s
scenarier (hvilket vil sige nærmest nul olie og kul i 2050, og kun 24% gas ift. niveauet i 2010).
- Kulproduktion og kulkraftværker bør underlægges Global Coal Exits krav om at højst 20% af omsætningen må
komme fra kulvirksomhed og højst 10 Millioner ton/år fra kulproduktion og højst 5 gigawatt fra kulkraftværker.
- Selskaber må ikke sprede misinformation om klimavidenskaben/lobbye for at modarbejde overholdelsen af
Paris-aftalen.
- Kriterierne skal tage højde for at der er alvorlige metanudledninger forbundet med lækager fra gasproduktion,
og at LNG-gas ikke kan betragtes som væsentlig mere "klimavenligt" end olie.
Hvis forslag 1 vedtages frafaldes forslag 2.

Hvis forslag 1 ikke vedtages stilles forslag 2.

Forslag 2
PKA skal til næste generalforsamling i 2021 definere hvilke kriterier de vil bruge til
at vurdere fossile selskaber indenfor sektorer som kul, kulkraftværker, olie, og
gas. I udarbejdelsen af disse kriterier skal PKA forholde sig til om de vil leve op til
ovenstående kriterier, og hvis ikke PKA vil anvende visse af kriterierne, bør PKA
begrunde hvordan det så sikres at PKA kun investerer i selskaber som har en
forretningsmodel som er Paris-kompatibel.

