28. marts 2022

Orientering om klimaindsatsen i Pensionskassen P+, og dialog omkring
generalforsamlingen 7.april 2022
Kære klimaven
Her er lidt informationer om, hvordan det går med klimaindsatsen i vores pensionskasse, P+. Siden
sidste års generalforsamling og bestyrelsesvalg, hvor vi fik indvalgt to bestyrelsesmedlemmer med
en tydelig ansvarlighedsprofil, er der sket klare fremskridt:
-

P+ har droppet investeringer i yderligere en række olieselskaber, herunder BP og Equinor.
Det betyder, at P+ ikke længere har investeringer i verdens største olieselskaber. P+ har
også frasolgt investeringer i 22 forsyningsselskaber, der baserede deres el-produktion på
kul.

-

Vi har som medlemmer fået øget fleksibilitet, idet der er oprettet en særlig pulje ”P+
Bæredygtig”, uden at hensyn til klima og samfundsansvar i de øvrige puljer er blevet
kompromitteret. Der er således ikke oprettet nogen pulje, hvor der er slækket på de ellers
almindeligt gældende ansvarlighedsprincipper i P+, hvilket dele af bestyrelsen ellers havde
planer om.

Alt er ikke perfekt. P+ har fortsat en del investeringer i kulselskaber og i selskaber, der udvinder
olie af tjæresand og på andre miljøbelastende måder, trods politikker om at undgå den slags. Der
er også investeringer i olie/gasselskaber, som investerer stort i nye felter. Ligeledes har
bestyrelsen besluttet at droppe den årlige rapportering om investeringer i verdens mest
klimabelastende selskaber, hvilket strider mod beslutningen om større gennemsigtighed fra
generalforsamlingen i 2020.
Vi er i dialog med P+ om disse ting og forventer, at det vil føre til resultater. Derfor har vi valgt at
undlade at stille forslag til generalforsamlingen den 7. april 2022, og vi indsamler heller ikke
fuldmagter.
Vi har været glade for den støtte, som du tidligere har givet til vores forslag og til
bestyrelsesvalget. Vi håber, at du fortsat interesserer dig for at gøre vores pensionskasse mere
klimaansvarlig. Vi ved, at medlemsaktivitet har haft stor betydning for, at vi er kommet så langt,
som vi er nu, og vi er overbeviste om, at der fortsat er brug for denne aktivitet.
Hvis du har lyst til at engagere dig yderligere i arbejdet med at gøre pensionskassen mere
ansvarlig, er du meget velkommen til at deltage i vore møder i en mindre kreds af P+-medlemmer,
der arbejder med at overvåge, hvordan P+ agerer og holder møder med P+ om dette og nye ideer.
Du kan bare sende en mail til Morten Ejrnæs på ejrnaes@id.aau.dk
Venlig hilsen
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