
ESG-rapport 2018

Ansvarlige investeringer 
– aktivt ejerskab og dialog

KLIMA 
– EN GLOBAL UDFORDRING OG VIGTIGT FOKUSOMRÅDET

Klimaforandringer har fået et øget fokus i vores arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed. 

Vores udgangspunkt er, at vi sammen med andre investorer aktivt ønsker at bidrage til en mere 

bæredygtig udvikling. Vi gør det både, fordi et stærkere fokus på klimaløsninger er med til at 

nedbringe vores risici i de virksomheder, vi investerer i, og fordi vi har en forpligtelse overfor 

vores kunder og medlemmer - og samfundet i øvrigt – til at forvalte deres pensioner på en an-

svarlig måde.

Klimaforandringer er et globalt problem, og hvis vi skal have indflydelse, er vi nødt til i endnu 

stærkere grad at samarbejde med andre. Derfor har vi i de senere år tilsluttet os en række fora og 

organisationer, der arbejder for samme sag som os. Et godt eksempel på, at samarbejde nytter, 

er Climate Action 100+ og en task force, TCFD, nedsat af G20-landene, som vi har tilsluttet os.

Climate Action 100+ 

Climate Action 100+ er et globalt investor-initiativ, som har mere end 320 investorer med værdier 

for over 216.000 mia. kr. bag sig.

Det er en aktiv organisation, der arbejder for, at verdens største udledere af drivhusgasser skal 

forpligte sig til at tage nye initiativer, der begrænser klimaforandringerne. Det seneste resultat, 

der er opnået i Climate Action 100+, er en aftale med mineselskabet Glencore, der bl.a. er en af 

verdens største producenter af termisk kul. Glencore har nu forpligtet sig til at tilpasse sin forret-

ning og sine investeringer til klimaftalen COP 21, også kendt som Paris-aftalen, og bl.a. undlade at 

udvide deres kapacitet for produktion af kul yderligere. Olieselskabet BP har også efter dialog med 

Climate Action 100+ meddelt, at selskabet vil tilpasse sin forretningsstrategi i overensstemmelse 

med Paris-aftalen, og en tilsvarende udmelding er kommet fra Shell i december 2018.

Organisationen er også i dialog med ExxonMobil, som via en aktionærresolution er blevet bedt 

om at sætte offentlige mål for reduktion af drivhusgasser fra deres produktion og brug af deres 

produkter - og dermed udvikle en strategi for langsigtet bæredygtighed. Det vil bringe dem på 

linje med andre olieselskaber, som Shell og Total, der efter investorpres har sat mål for reduktion 

af drivhusgasser i overensstemmelse med Paris-aftalen. Resolutionen forventes at komme til 

afstemning på ExxonMobils generalforsamling i foråret 2019.

Sampension-fællesskabet har ved tidligere lejligheder været i dialog med ExxonMobil omkring 

temaerne korruption og menneskerettigheder. ExxonMobil bevægede sig i disse tilfælde i positiv 

retning undervejs i dialogen. Sampension-fællesskabet har ikke været i dialog med ExxonMo-

bil indenfor temaet klimaforandringer, men vil selvsagt støtte ovennævnte resolution, når den 

kommer til afstemning. 



Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

De fleste virksomheder er ikke gode nok til at oplyse, hvordan ændrede klimaforhold påvirker 

deres forretning og deres muligheder for at drive virksomhed i fremtiden. Derfor har G20-landene 

nedsat en gruppe, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, som i 2017 offentliggjorde 

deres anbefalinger til, hvordan virksomheder i fremtiden skal rapportere, hvordan de har forberedt 

sig på klimaforandringerne.

I august sidste år skrev vi i Sampension-fællesskabet under på anbefalingerne, som vil  skabe 

større gennemsigtighed og en mere korrekt prissætning af de virksomheder, vi investerer i. Des-

uden tror vi på, at den større gennemsigtighed globalt set vil øge investeringerne i bæredygtige 

forretningsmodeller og virksomheder.

 
Carbon footprint

Sampension-fællesskabet har også taget de første skridt til at måle, hvordan de virksomheder, 

vi har investeret i, påvirker klimaet. Det kaldes carbon footprint, og vi gør det netop for at få et 

indtryk af, hvordan virksomhederne har forberedt sig på klimaforandringerne og overvejer deres 

muligheder for at drive forretning i fremtiden.

Det er en kompliceret opgave. Det er f.eks. Ikke nok bare at se på, hvordan virksomhedernes 

C02-udledning har været historisk set. Hvis vi skal have et retvisende billede, er vi bl.a. også 

nødt til at vurdere virksomhedernes forretningsmodeller for at se, om de kan matche de udfor-

dringer, som klimaforandringerne kan bringe. Du kan læse mere detaljeret om vores metode på 

sampension.dk/carbon.

Som sagt er det en stor og vanskelig opgave, vi har påtaget os, men vi er i gang, og vi har som 

en begyndelse målt klimaaftrykket hos de børsnoterede selskaber, vi har investeret i. Du kan læse 

mere om resultaterne på side 14 og 15 i vores ESG-rapport 2018.

EN FÆLLES OPFORDRING TIL COP24

Desuden benytter vi i Sampension-fællesskabet flere lejligheder til at kommunikere vores syns-

punkter og påvirke beslutningstagerne inden for klimaområdet. I november 2018 opfordrede vi, 

sammen med 350 internationale investorer, deltagerne i G20 topmødet i Buenos Aires til at sætte 

handling bag hensigterne om at løse klimaudfordringerne. En tilsvarende opfordring sendte vi 

måneden efter til klimatopmødet COP24 i Katowice i Polen.

Også i forhold til de selskaber, vi har investeret i, markerer vi vores synspunkter. I 2018 har vi 

f.eks. haft 14 kritiske dialoger om klima. I perioden 2016-2018 har vi haft 52 dialoger, og heraf er 

29 afsluttet med målopfyldelse.
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