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Demokratisk Erhvervsnetværk og Ansvarlig Fremtid opfordrer P+’s medlemmer (tidligere JØP og 

DIP) til at stemme ansvarligt, grønt og til at stemme for en robust pension forvaltet i åbenhed 

 

Stem på et stærkt pensionsafkast til gavn for klima, miljø og mennesker.  

 

P+ har godt 135 mia. kr. i pensionsopsparinger, som skal forrentes højt og sikkert, så alle medlemmer kan se 

frem til en god pension. Når pengene investeres er vi samtidig med til at forme det samfund og den natur, vi 

og vores børn skal leve i. Du kan være med til at sikre, at vores fælles pensionsopsparing investeres med 

fokus på et bæredygtigt samfund, hvor menneskerettigheder overholdes, skatten bliver betalt, og hvor 

klimaet og miljøet er i balance. 

 

Takket være pres fra engagerede medlemmer har P+ i dag en investeringspolitik, med fokus på, at 

investeringer sker, i tråd med Parisaftalen og FNs retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv. Nu 

handler det om at omsætte investeringspolitik til investeringspraksis. Det kræver vedholdenhed og åbenhed.  

 

Den 6. april 2021 har du som P+ medlem mulighed for at påvirke, hvordan P+ skal forvalte vores 

pensionsopsparinger fremover.Der kan du nemlig stemme på, hvilke fire personer, du synes skal indgå iP+’s 

bestyrelse de næste tre år. Ansvarlig Fremtid og Demokratisk Erhvervsnetværk anbefaler, at du stemmer på 

Helle, Katrine, Kenneth og Thomas, som tilsammen udgør et stærkt hold med de kvalifikationer, der skal til, 

for at sikre P+’s medlemmer en god, robust og ansvarlig pension. 

 

Sammen med resten af P+’s bestyrelse vil de arbejde for: 

 

- Et højt økonomisk afkast, med fokus på at holde investeringsomkostninger nede 

-At bestyrelsen gennemfører generalforsamlingens beslutning i 2020 om at skille sig af med investeringer 

ikul-, olie- og gasselskaber, der modarbejder Parisaftalen eller ikke har en forretningsmodel, der er forenelig 

med Parisaftalen  

- At P+ øger andelen af investeringer i bæredygtigeløsninger. Løsninger der skaber værdi for mennesker og 

bidrager til at løse tidens store kriser, ikke forværre dem. 

- At P+ optræder som en aktiv ejer, der sætter gennemsigtighed og ordentlighed højt med fokus på 

menneskerettigheder, miljø, skattely og antikorruption.  

- At P+ forbliver en medlemsdrevet pensionskasse, hvor inddragelse, åbenhed og demokrati er centralt. 

 


