København, 7. december 2014
Att: Bestyrelserne i Pensionskasserne
MP Pension, ved fungerende formand, Erik Alstrup
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, ved formand Erik Bisgaard Madsen
Arkitekternes Pensionskasse, ved formand Mette Carstad
CC: Investeringsafdelingen i Unipension, ved Niels Erik Petersen
Vedr. ansvarlige pensioner – generalforsamlingsbeslutning 2015
Global opvarmning truer menneskelig civilisation. Det Internationale Energi Agentur og FNs
klimapanel har konkluderet at 2/3 af verdens fossile reserver ikke kan afbrændes, hvis den globale
temperaturstigning skal holde sig under 2 graders global temperaturstigning. Det betyder at disse
”ikke-brændbare fossile ressourcer” risikerer at miste deres værdi. Dertil har FNs generaldirektør Ban
Ki-Moon for nyligt opfordret pensionsselskaber til at reducere investeringer i fossile brændsler og øge
de grønne investeringer.
Vi synes ikke at vi kan se at disse fakta for alvor har gjort indtryk på Unipension, som indtil nu
øjensynligt har baseret sin investeringspolitik ud fra forventningen om at accelererende og
katastrofale klimaforandringer er uafvendelige. WWF har netop dokumenteret, at Unipensions
investeringer i de største olie-og gasselskaber er så store, at de potentielle CO2-udledninger herfra er
241 ton pr medlem (det højeste tal i branchen), mens gennemsnittet for de største danske
pensionsselskaber er 42 ton. Unipensions nuværende investeringspolitik mener vi er både økonomisk
risikabel og moralsk angribelig, og den er helt uforenelig med vores ønske om at vores
pensionsopsparing skal sikre en tryg opsparing til vores pensionisttilværelse og en tryg fremtid for
vores medmennesker, børn og børnebørn.
Vi noterer os, at et stigende antal institutionelle investorer er påbegyndt at analysere lønsomheden
af investeringer i kul, olie og gasselskaber, og at flere og flere desuden har påbegyndt et gradvist
frasalg af aktiver fra denne klasse. Denne udvikling ønsker vi velkommen, og vi mener at Unipension
skal være en del af den.
Ved generalforsamlingerne i foråret 2015 ønsker vi derfor at foreslå at Unipensions investeringsprofil
skal ændres, men vi noterer os, at bestyrelserne er usikre på hvor vidtrækkende ændringer der er
fornuftige. Med denne henvendelse ønsker vi at gå i dialog med jer (bestyrelserne), for at få jer til at
vurdere om I kan tilslutte jer nedenstående beslutningsforslag til fremsættelse ved
generalforsamlingerne for både MP Pension, PJD og AP:
”Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til øjeblikkeligt at stoppe yderligere
investeringer i kulselskaber, og inden 31. december 2016 at have afhændet al ejerskab
af aktier og obligationer i kulselskaber. Bestyrelsen skal endvidere påbegynde og
dokumentere en dialog med ejede olie- og gasselskaber om at mindske deres
investeringer i højrisikable projekter, dvs. projekter, der forudsætter en oliepris over 95
USD pr. tønde for at være lønsomme”
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Forslaget begrundes i følgende:
1) Bloomberg New Energy Finance har i deres ”Stranded Assets White Paper” dokumenteret, at
divestment (frasalg) af investeringer af kul er en ganske overkommelig mulighed.
2) Kulaktier er de seneste år faldet meget i værdi, og mange analytikere spår, at denne udvikling vil
fortsætte.
3) Teknologisk er vi på et stadie, hvor el-produktion ikke bør ske med kul, men kan og bør ske ved
brug af vedvarende energi – også i udviklingslande.
4) Norges største pensionsforvalterselskab, KLP, har besluttet at frasælge alle investeringer i
kulselskaber. KLP vurderer, at det er muligt at bidrage til et bedre miljø uden at mindske afkastet.
5) Analytikere i Carbon Tracker Initiative (CTI) påpeger, at hvis den globale temperaturstigning skal
holdes under to grader, så skal olie, som kun vil være lønsom ved en markedspris på over 95 USD pr.
tønde, forblive i jorden. Derfor vil olie-og gas selskabernes investeringer i højrisikable projekter miste
deres værdi.
Vi synes egentlig at ovenstående forslag er utilstrækkeligt, men er samtidig af den opfattelse at det vil
bevæge investeringsprofilen i den rigtige retning, uden at udfordringerne derved bliver alt for store.
Hvis det er muligt, er der i vores optik også langt mere perspektiv i at samarbejde omkring
problemstillingen end at fremsætte forslag, som bestyrelsen er overvejende uenig i. Såfremt
bestyrelsen IKKE kan tilslutte sig ovenstående generalforsamlingsforslag, så vil vi nok alligevel
overveje at fremsætte et forslag om helt generelt at frasælge alle aktiver indenfor kul, olie og gas – et
forslag som er nogenlunde enslydende med det forslag som blev fremsat til generalforsamlingen i MP
Pension i foråret 2014 og som da fik stor opbakning.
Vi stiller os meget gerne til rådighed for yderligere dialog om hvordan ovenstående forslag kan
implementeres, men vi ønsker under alle omstændigheder et svar fra bestyrelsen senest 13. februar
2015.
Til orientering, så er en nogenlunde tilsvarende henvendelse fremsendt til bestyrelserne i
Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP) samt Juristernes og Økonomernes
Pensionskasse (JØP).
Med venlig hilsen
Thomas Meinert Larsen, medlem af Pensionskassen Magistre og Psykologer (MP Pension)
Christian Jürgensen, medlem af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD)
Lilian Jensen, medlem af Arkitekternes Pensionskasse (AP)
Kontakt: info@ansvarligfremtid.dk
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