
Forslag om ansvarlige investeringer  

Motivation: 

Jeg vil gerne have, at Velliv foreningen og Velliv kommer op på niveau med de øvrige danske 

pensionsselskaber, når det kommer til at engagere sig i at forebygge klimaforandringer. 

Verdensnaturfonden (WWF) har de seneste seks år vurderet de 16 største pensionsselskaber i forhold til 

deres klimafokus, her placerer Velliv sig som bundskraber på næstdårligste placering.  

WWF har analyseret klimindsatsen hos de 16 største pensionsselskaber, der kan opnå 
op til 3 point i seks forskellige kategorier. 

Pensionsselskab Point 
Udvikling 2019-
2020 

PKA 14 +3 

AkademikerPension 12 +1 

AP Pension 11 +3 

Danica Pension 11 +4 

PenSam 11 +1 

Pension Danmark 11 +2 

Industriens Pension 10 +1 

P+ 10 +2 

PBU 10 +5 

PFA 10 +1 

ATP 9 +2 

SamPension 8 +2 

Lægernes Pension 7 -1 

Lærernes Pension 7 +1 

Velliv 7 +2 

TopDanmark 6 +5 

WWF Verdensnaturfonden, november 2020 

WWF-Rapporten kan hentes her: https://www.wwf.dk/nyhed/ny-wwf-rapport-danske-pensionsselskaber-

noeler-med-klimahandling 

Jeg har læst rapporten og stiller to forslag, der tager udgangspunkt i Verdensnaturfondens anbefalinger, 

som jeg anser for lettest for Velliv at tilslutte sig. Derudover stiller jeg også et forslag om en skarpere 

grænse for frasalget af Kulproducerende og -forbrugende selskaber. Forslagene er til Vellivs 

generalforsamling og til Velliv foreningens investeringer.   

 

1. Ambitiøs målsætning for grønne investeringer  

Repræsentantskabet opfordrer Velliv til at sætte et ambitiøst mål for grønne investeringer.  

 Begrundelse:  

Velliv skal bidrage til den grønne omstilling ved at øge investeringerne heri, og der skal sættes et konkret 

mål. Dette vil være samfundsmæssigt forsvarligt og til gavn for medlemmernes fremtid.  

https://www.wwf.dk/nyhed/ny-wwf-rapport-danske-pensionsselskaber-noeler-med-klimahandling
https://www.wwf.dk/nyhed/ny-wwf-rapport-danske-pensionsselskaber-noeler-med-klimahandling


Ifølge WWF 2020 rapporten, så er der allerede nu 8 pensionsselskaber, som har sat et konkret mål for 

grønne investeringer. PKA er det pensionsselskab som indtil nu, nok har sat det mest ambitiøse 

investeringsmål, nemlig 50 mia. DKK i 2025 (ca. 15% af de samlede investeringer).  

WWF anbefaler at sætte grønt investeringsmål. 

 

2. Tilslutning til Net Zero Asset Owner Alliance (NZ-AOA) Initiativet.  

Repræsentantskabet opfordrer Velliv til at tilslutte sig Net Zero Asset Owner Alliance.  

Begrundelse: 

NZ-AOA er et forpligtigende initiativ til at reducere de klimaskadelige investeringer, øge det aktive ejerskab 

samt øge de grønne investeringer. Andre pensionsselskaber som PFA, Danica Pension, AkademikerPension, 

P+ og Pension Danmark er allerede medlemmer. Initiativet er kortfattet beskrevet i WWF 2020 rapporten 

side 38, men der kan også læses mere her: https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/  

WWF anbefaler at tilslutte sig NZ-AOA. 

 

3. Øget frasalg af kulinvesteringer 

3.1 Repræsentantskabet opfordrer Velliv til at sætte et 5% kriterie for kulinvesteringer. 

3.2 Repræsentantskaber anbefaler Velliv at anvende de kulfrasalgskriterier som er defineret i Global Coal 

Exit Listen (GCEL) i screeningen af investeringer. 

Begrundelse:    

Afbrænding af kul er den mest klimaskadelige aktivitet, og af-investering i kul er det sted vi kan have størst 

effekt på at forebygge klimaforandringer.  

5% kriteriet betyder, at Velliv kun skal investere i selskaber, som har mindre end 5% af deres omsætning fra 

kuludvinding. Der er allerede 3 danske pensionsselskaber, som anvender et 5% kriterie: Industriens 

Pension, PBU og Lærernes Pension.  

Global Coal Exit Listen ser både på udvindingen og afbrændingen af kul. Listen omfatter selskaber der har 

en meget høj absolut eller relativ andel af deres virksomhed indenfor kuludvinding eller kulafbrænding. 

Listen er for nyligt blevet taget i brug af P+ som frasalgskriterie.  

https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/

