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Indhold

Verdenssamfundet er allerede i gang med at overgå til en mere 
bæredygtig økonomi, og drivkræfterne de kommende år vil være 
forpligtelserne i Paris-aftalen, som 193 lande har underskrevet 
samt 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling med FN’s 17 
verdensmål. 

Vi kan alle sammen mærke bæredygtighedsfokuset i vores hverdag, 
hvad end det er kødfrie mandage eller øget affaldssortering. 
Pensionsselskaber har potentialet til at spille en kæmpe rolle i denne 

samfundsudvikling. Både i kraft af størrelsen på deres aktiver, deres 
langsigtede investeringshorisont samt evne til at identificere og 
prissætte gode investeringer – spørgsmålet er i hvilken grad, de 
rent faktisk får realiseret dette potentiale. 

Rapportens formål 
Hvorfor bæredygtige investeringer? Hvilken rolle har pensionsselskaber 
i den bæredygtige udvikling? Hvad gør mit pensionsselskab på denne 
front? Denne rapport ønsker at belyse disse spørgsmål og dermed gøre 
status over markedet for bæredygtige investeringer i pensionssektoren 
i Danmark. Rapporten består af tre dele:

1. Betydningen af bæredygtige investeringer

2. En belysning af de enkelte pensionsselskabers bæredygtige   
 investeringsinitiativer

3. En undersøgelse af de betingelserne, der giver markedet   
 mulighed for at vokse og realisere sit potentiale

Introduktion til bæredygtige investeringer
Bæredygtighed fylder mere i den offentlige debat i dag, end den nogensinde har gjort. 
Potentialet til at gøre en forskel med hensyn til de globale udviklingsudfordringer som 
fattigdom, inklusion og klimaændringer er grunden til, at der ses en øget vækst af og 
fokus på bæredygtige investeringer. 

Verdensmålene udgør 17 mål, som forpligter  
FN’s medlemslande til at afskaffe fattigdom  
og sult i verden, reducere uligheder, sikre god  
uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige 
jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. 
De fokuserer ligeledes på at fremme fred og 
sikkerhed og stærke institutioner, og på at 
styrke internationale partnerskaber.
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Historisk set har der altid været investorer, der har interesseret 
sig for mere end bare økonomisk afkast. Dog har bæredygtige 
investeringer i løbet af det sidste årti fået en fremtrædende rolle 
som en tilgang til investeringer, der sigter mod at opnå både 
økonomisk afkast samt sociale og miljømæssige mål. Det har 
skabt et dynamisk, men lidt uorganiseret marked med forskellige 
deltagere, standarder og koncepter, hvor Greenwashing er blevet 
en realitet. Denne rapport ønsker at simplificere det komplekse 
marked og give indblik i de enkelte muligheder for at investere 
sin pensionsopsparing bæredygtigt og pensionsselskabernes 
tilgang til bæredygtige investeringer. Med det bidrager rapporten 
til at øge gennemsigtigheden i en kompleks industri til gavn 
for medlemmer, kunder og virksomheder, der ønsker at øge 
forståelsen for, hvordan pensionsopsparinger kan blive investeret 
bæredygtigt.

Greenwashing er grøn-marketing på et falsk 
grundlag. Når virksomheder eller deres  
produkter fremstilles mere bæredygtige,  
end de i virkeligheden er.

Datafundament 
Rapporten baserer sig på interview med fem pensionsselskaber: 
Danica Pension, PFA, PKA, Sampension og Velliv. Selskaberne 
har selv valgt repræsentanter for selskabets retningslinjer. 
Den kooperative bank, Merkur Andelskasse, som tilbyder 
firmapensionsprodukter i samarbejde med AP Pension, er også 
inkluderet i dataindsamlingen. Formålet er at få et forskelligartet 
datagrundlag og en bredere forståelse for nuancerne i landskabet 
for bæredygtige investeringer.

AP Pension og Topdanmark har valgt ikke at stille op til 
undersøgelsen. 

Forståelse af bæredygtige investeringer 
Denne rapport definerer bæredygtige investeringer, som:

investeringer, der omfatter optimering af finansielt afkast samtidig 
med adressering af miljømæssige- og sociale problemer.

Finansielle institutioner, herunder pensionsselskaber, kan være 
med til at realisere realisering FN’s verdensmål gennem deres 
investeringer. Det kan de gøre 

1.  Som en del af deres finansierings- og screeningsproces,  
hvor de kan vælge at investere i virksomheder, projekter  
o.l., der fremmer den bæredygtige udvikling

2.  Som ejere af virksomheder kan de styre virksomhederne  
mod en mere bæredygtig forretningspraksis

Pensionsselskaber er, som finansielle institutioner, meget relevante 
at kigge på, fordi de forvalter mange milliarder og samtidig har en 
lang investeringshorisont. Bæredygtige investeringer vil nemlig 
typisk kræve et mere langsigtet perspektiv på værdiskabelse, idet 
bæredygtig udvikling omhandler risiko og muligheder, der kan 
opstå i fremtiden. Således vil de investerede penge blive bundet i 
lang tid, før man ser et finansielt og socialt/miljømæssigt afkast.  

Indenfor den finansielle verden og i investeringsbeslutninger 
snakker man om ”ESG-faktorer” som et mål for bæredygtighed i en 
investeringsmodtager/virksomhed med afsæt i miljømæssige, sociale 
og ledelsesmæssige aspekter. ESG er en forkortelse for de engelske 
betegnelser for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. E står for 
Environmental, S for Social og G for Governance. ESG-faktorerne vil 
ofte være i overensstemmelse FN’s verdensmål.

Investeringsstrategi Beskrivelse og problemstillinger

Miljø (E) Faktorer, der måler selskabernes 
påvirkning på klima og miljø, herunder 
forbrug af råmaterialer, indflydelse på 
biodiversiteten, vand- og energi forbrug, 
affaldshåndtering og forurening, samt CO2-
udledning mv. 

Sociale forhold (S) De sociale forhold hos selskaberne 
for mennesker og lokalsamfund for 
eksempel: menneskerettigheder, 
arbejdsstandarder i forsyningskæden og 
hos underleverandører, arbejdspladsens 
sundhed og sikkerhed, aktiviteter i 
konfliktzoner mv.

God selskabsledelse (G) God selskabsledelse som gennemsigtighed, 
bestyrelsesstruktur, diversitet, 
undervisning og medarbejderudvikling, 
bestikkelse og korruption, løn mv.

En fuldstændig liste af ESG-problemstillinger 
eksisterer ikke. Tabellen indeholder eksempler 
på ESG-problemstillinger til vejledningsformål. 

I løbet af det sidste årti er antallet af leverandører af ESG-data 
vokset. Leverandørerne leverer rapporter til investorer, hvor de 
’rater’ tusindvis af virksomheder baseret på ESG-faktorer. Det 
betyder, at investorens informationsbase udvides. Dog eksisterer 
der endnu ikke en fælles standard for, hvordan sådan en score skal 
bruges i praksis, hvilket kan føre til en uhensigtsmæssig subjektivitet 
i arbejdet med ESG-faktorer. Disse dataleverandører er vigtige i 
forståelsen af, hvordan vi i dag definerer, hvad der er en bæredygtig 
investering eller ej, men kan ikke stå alene. 

De største ESG-dataleverandører er 
Sustainalytics, Vigeo Eiris, Bloomberg, MSCI,  
ISS og SASB.
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Bæredygtige investeringsstrategier
Hvordan investerer man så bæredygtigt? Konkret er syv bæredygtige investeringsstrategier tydelige på markedet i dag. De er defineret  
af Eurosif (den førende europæiske forening med formål at fremme bæredygtige og ansvarlige investeringer i hele Europa til gavn for  
sine medlemmer):

Investeringsstrategi Beskrivelse Eksempel

Eksklusionsliste Udelukkelse af bestemte virksomheder eller 
industrier baseret på forudbestemte kriterier. 
Denne investeringsstrategi kan ses som et fiskenet, 
der bliver spredt ud over selskabernes potentielle 
investeringsmuligheder med formålet at fjerne såkaldte 
”sin stocks”.

De mest populære eksklusionskriterier er: tobak, 
atomvåben, klyngevåben og kul.

Best-in-class Denne strategi anvender ESG-vurderinger udarbejdet 
af specialiserede dataudbydere til at vælge de bedst 
vurderede investeringer indenfor en foruddefineret 
aktivklasse, geografi eller industri. 

Hvis selskabet ønsker at blive eksponeret til amerikanske 
aktier i store selskaber og kun vælger de 10% bedste 
virksomheder indenfor hver industri baseret på ESG-score. 

Norm-baseret screening Investorer fravælger investeringer, der ikke lever op til 
internationalt anerkendte standarder og normer.

Disse foruddefinerede standarder kunne være 
menneskerettighederne, ISO-certificeringer, OECD 
guidelines, miljøstandarder osv. 

Tematiske investeringer  At tilvælge investeringer, der konkret er relateret til 
bæredygtighed i en enkel- eller flertematisk fond. En fond 
vil dermed være sammensat af aktiver indenfor et specifikt 
tema.

Populære temaer er: bæredygtig energi, rent drikkevand, 
energieffektivitet, affaldsgenanvendelse m.m.

ESG-integration Her integreres ESG-faktorer fuldt ud i klassiske finansielle 
modeller/analyser og i udvælgelsen af investeringer. 
ESG-analyser vil dermed være en grundlæggende del 
af investeringsanalysen og kræver en disciplineret 
og håndgribelig tilgang. Formålet er at opnå en 
helhedsorienteret vurdering af virksomheden og en 
målbar vurdering af virksomhedens integrerede (samlede) 
værdi ved at prissætte/justere for sociale og miljømæssige 
negative konsekvenser i de finansielle modeller.

Integration af ESG-elementer i investeringsanalyser kan 
være ved brug af f.eks. scenario-analyser. 

Impact investeringer Her er socialt og/eller miljømæssigt afkast sat på lige 
fod med det finansielle afkast. Det betyder, at disse to 
parametre er vurderet som et samlet succeskriterie for 
investeringen.

Impact investeringer inkluderer eksempelvis mikrofinans 
initiativer i Afrika, samfundsinvesteringer (fx i skoler og 
sundhedsvæsen) m.m. 

Stemmeafgivelse og 
engagement som aktive  
ejere

Aktivt ejerskab er en strategi, som udøves efter at 
investeringen i den enkelte virksomhed er lavet. Tanken er, 
at man som investor gør brug af sin ejerdele (aktier) til at 
styre virksomheden i en mere bæredygtig retning. At udøve 
aktivt ejerskab er muligheden for at påvirke virksomheder 
indefra. Konkret sker dette via tre kanaler:  

1. Stemmeafgivelse
2.  Dialog omkring virksomhedens ikke bæredygtige 

aktiviteter
3.  Gennem konkrete proaktive forslag til ledelse omkring 

nye bæredygtige retninger

For at overvinde et ESG-brud eller søge at optimere 
virksomhedens IV ved at ændre virksomhedspraksis. Aktivt 
ejerskab kan foregå på tre niveauer: 

1. Det enkelte pensionsselskab har dialogen selv
2.  Via et samarbejdsnetværk bestående af flere finansielle 

institutioner (herunder pensionsselskabet)
3. Via en ekstern rådgiver/samarbejdspartner. 

For at forstå tankegangen bag bæredygtige investeringer 
giver det mening at kigge på begrebet værdi i et andet lys. I et 
fremtidigt perspektiv giver det ikke mening kun at fokusere på en 
virksomheds finansielle værdi, men i stedet den integrerede  
værdi (samlede værdi). 

Den integrerede værdi involverer at måle, overvåge og 
balancere sociale og miljømæssige omkostninger og gevinster 
med økonomiske værdier – og optimering af disse værdier 
– som illustreret i figur 1. Med andre ord handler det om at 
anerkende, at virksomheder, der arbejder med at mindske deres 
miljøskadende aktiviteter, har en større integreret værdi på den 
lange bane sammenlignet med virksomheder, der ikke formår at 
håndtere denne risiko, og de virksomheder vil derfor have større 
omkostninger i fremtiden. 

FV = finansiel værdi af virksomheden, SME = de negative sociale og miljømæssige 
konsekvenser, IV = integrerede værdi (virksomhedens samlede værdi).

Når vi omdanner de negative sociale og miljømæssige 
konsekvenser til tal, så er det dog baseret på antagelser og dermed 
usikkerhed. ESG-faktorerne er investeringsverdenens forsøg på 
at skabe en fælles kategorisering, men den kan ikke stå alene. I et 
investeringsperspektiv er det grundlæggende vigtigt at minimere 
de negative sociale og miljømæssige konsekvenser og dermed 
undgå risiko for økonomisk tab. Man skal derfor forstå bæredygtige 
investeringer som en tilgang, hvor man ikke kigger på det 
finansielle afkast isoleret, men indtænker sociale- og miljømæssige 
faktorer, når man skal vurdere en investering. Dette er både fra 
et risiko- og mulighedsperspektiv. Hypotesen er således, at vores 
samfund bevæger sig mod en bæredygtig udvikling, og ESG-
faktorerne spiller derfor en rolle på den lange bane – også for det 
finansielle afkast. For pensionssektoren betyder det, at det kan 
betale sig at indtænke bæredygtighed i investeringsbeslutningerne. 
Dokumentationen for forholdet mellem finansielle resultater og et 
fokus på de generelle ESG-faktorer er dog blandet1, når vi kigger på 
statistikkerne. Det er dog enighed om, at brugen af ESG-faktorer 
ikke giver dårligere finansielle resultater.2 

1  Derwall et al., 2005; Chong et al., 2006; Bauer et al., 2007
2  Margolis & Walsh, 2003; Mercer, 2009; Busch et al., 2016

FV FV

SME
SME

IV IV
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Strategierne indenfor udvælgelsesprocessen af nye investeringer 
kan groft opdeles i to:

1.   Positiv screening. Herunder hører tematiske- og impact-
investeringer samt ESG-integration

2.   Negativ screening. Herunder hører eksklusionsliste, best-in-class 
og norm-baseret 

Forskellen på de to ligger i måden, hvor man som institutionel 
investor enten aktivt fravælger de virksomheder, der ikke bidrager 
til den bæredygtige samfundsudvikling (negativ), eller om man 
aktivt tilvælger virksomheder, der er med til at løse fremtidens 
problemer (positiv). 

Det kan være svært at identificere dybden af bæredygtighed ud 
fra det enkelte selskabs aktiviteter. For at lave en vurdering kan 
man overordnet snakke om tre niveauer af bæredygtighed i en 
finansiel institution, som illustreret i figur 2. Listen er ikke teoretisk 
udtømmende, men variabler identificeret af selskaberne selv i 
dataindsamlingen. 

Figur 2: Graden af bæredygtighed i pensionsselskabers investeringer

Traditionel Bæredygtighed 1.0 Bæredygtighed 2.0

Værdimaksimering Maksimering af finansiel værdi. Maksimering af finansiel værdi på 
betingelse af mindre sociale og 
miljømæssige faktorer for at opfylde 
minimum legitimitetskrav.

Maksimering af den integrerede 
(samlede) værdi af en virksomhed med 
integration af sociale og miljømæssige 
faktorer i investeringsbeslutninger.

Bæredygtige 
investeringsstrategier 

Ingen Negativ screening Negativ og positiv screening

Dialog med 
virksomhederne 

Begrænset Begrænset (offentlig og formel f.eks. 
stemmeafgivelse)

Dyb (privat dialog og indgriben)

Dataindsamlingen har vist, at længden af pensionsselskabernes 
investeringskæde har indflydelse på, hvor bæredygtige deres 
aktiviteter er. En investeringskæde er defineret som forbindelserne 
mellem startinvestorer (den enkelte pensionskunde) og de 
ultimative aktiver (fx tekstilproduktion). Investeringsbeslutninger 
træffes ofte på tværs af en lang og ikke-gennemsigtig kæde. 
Kæden kan bestå af pensionsselskabernes egne interne rådgivere, 
eksterne rådgivere, aktivejere og kapitalforvaltere. Jo længere og 
mere kompleks investeringskæden er, jo større er risikoen for 
skæve incitamenter og begrænset tilpasning til ESG-fokus. Samtidig 
kan det både føre til et formindsket brug af aktivt ejerskab, og at 
gevinster på kort sigt vejes for tungt på bekostning af muligheder 
på længere sigt3. Derfor er en gennemsigtig investeringskæde, hvor 
der er sikret sammenhæng af incitamenter på tværs af aktører, ofte 
en indikator på en dyb bæredygtig investering. Dvs. en investering 
hvis bæredygtige impact kan garanteres og dokumenteres.

3  Busch et al., 2016; Edmans et al., 2016, De Jong et al., 2017; Schoenmaker et al., 2018
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Pensionsselskaberne

I det følgende giver vi et overblik over 
de enkelte pensionsselskabers 
overordnede syn på bæredygtighed, 
deres investeringsprodukter, bære-
dygtige investeringsstrategier og deres 
investeringskæde. 

Det skal bemærkes, at alle de seks interviewede selskaber 
har klare politikker og retningslinjer for deres arbejde med 
bæredygtighed i deres investeringer baseret på internationale 
standarder og principper (se bilag 1). Derudover deltager alle 
selskaberne i forskellige samarbejdsnetværker, der har til 
formål at fremme bæredygtige investeringer i den finansielle 
industri. De er således allesammen aktive på området, men 
Deloittes undersøgelse viser, at de varierer i, hvad de gør  
samt dybden af deres bæredygtige investeringsbeslutninger.
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Investeringskæde 
I deres daglige investeringsaktiviteter gør Danica Pension brug af 
både deres interne investeringsafdeling samt eksterne forvaltere 
til at udvælge, hvor deres kunders pensionsopsparinger skal 
investeres. Generelt er de drevet af princippet om at outsource 
investeringsmandatet til kompetente eksperter indenfor et ønsket 
område: 

”Vores holdning er, at vi vælger at lægge aktiver ude hos nogen, 
som er rigtig gode til det, de gør, vi køber ligesom ind til deres måde 
at investere på, ”udtaler Maja Engholm Pedersen. Det betyder, 
at de eksterne managere så at sige handler på vegne af Danica 

Pension direkte over Danicas depoter/konti. Det vil sige, at det 
er Danica, der ejer og har råderet over aktiverne. Således er den 
eksterne forvalter underlagt Danicas eksklusions/restriktionsliste. 
Foruden den indledende due diligence (systematiske gennemgang 
af virksomhedens forhold) proces, overvåger Danica løbende 
deres eksterne forvaltere gennem møder, conference calls og 
rapportering for at sikre sig, at de har en konsekvent tilgang og 
robuste processer for deres arbejde. Dermed har deres eksterne 
forvaltere en autonomi til at drive investeringer baseret på egne 
processer, hvorfor ansvaret for ESG-integration og bæredygtighed 
hviler på dem og det eksakte resultat kan ikke garanteres.

7  Danica. (2019a, May 16). Afkast Danica Link. Retrieved from Danica.dk: https://lt.morningstar.com/buz7zanqsj/snapshotpdf/default.aspx?id=F0GBR04NML
&securitytoken=F0GBR04NML%5d2%5d1%5dFOALL%24%24ALL_3208&ClientFund=1&LanguageId=da-DK&CurrencyId=EUR&UniverseId=FOALL%24%24A
LL_3208&BaseCurrencyId=EUR 

8  Danske Bank. (2019). Active Ownership Report: 2018 Danske Bank Asset Management. Copenhagen: Danske Bank. Retrieved from https://danskebank.com/-/
media/danske-bank-com/file-cloud/2019/2/active-ownership-report-2018-danske-bank-asset-management.pdf

I interviewet deltog Maja Engholm Pedersen. Hun er senior ESG-
specialist og ESG-screener eksterne kapitalforvaltere. 

Tabel 3: Danica Pension virksomhedsinformation4

Ejerskab 100 pct. bankejet af Danske Bank

Indbetalinger fra medlemmer 
i 2018

43.728 millioner kr. 

Totale aktiver i 2018 566.022 millioner kr. 

Andel af aktiver outsourcet til 
eksterne managers (antal af 
eksterne managers)

N/A

Antallet af 
fuldtidsmedarbejdere i 
ESG-afdelinger e.l. ift. antal 
fuldtidsmedarbejdere i 
investeringsafdelingen

15/175 ~ 8,6%

Ordvalg Bæredygtige investeringer 

Danica Pension er et datterselskab i Danske Bank koncernen. 
Organisatorisk betyder det, at de to finansielle institutioner 
deler politik vedrørende deres almene investeringspraksisser – 
herunder også deres ansvarlige investeringer. 

Indgangsvinkel til bæredygtighed
Danica Pension har deres kunders afkast og økonomiske tryghed 
som førsteprioritet, hvor hensynet til bæredygtighed er en måde, 
hvor de efterkommer kundernes behov. Maja Engholm Pedersen 
udtaler: ”formålet med det hele er at passe godt på vores kunder 
og på deres investeringer og give dem økonomisk tryghed”. 

Hun fortsætter sætningen med at begrunde, at bæredygtighed 
og ESG kan være en måde, hvor virksomheden får kigget 
yderligere risici og muligheder igennem i forbindelse med en 
investering. Således arbejdes Danica med ESG som en integreret 

del af investeringsprocessen. Maja Engholm Pedersen fremhæver, 
at udfordringerne i arbejdet med bæredygtighed er at måle 
og systematisere arbejdet omkring ESG og impact-delen af en 
investering i alle aktivklasser, men at Danica i dag arbejder med 
det i deres processer, når de investerer i enten aktier, obligationer 
eller alternative investeringer.

Kunderne har friheden til at vælge selv
Danica tilbyder deres kunder at kunne tilvælge forskellige 
bæredygtige fonde som en del af deres link-pallette. 
Kunden kan dermed tilvælge bæredygtige investeringer til 
sin pensionsopsparing. Samtidig tilbyder de også klassiske 
risikojusterede markedsrente- og livsrenteprodukter, hvor kunden 
ikke har indflydelse på investeringerne i det enkelte produkt, men 
køber sig ind på deres generelle investeringsfilosofi. 

Investeringsprodukter 
Konkret har Danica på nuværende tidspunkt følgende  
bæredygtige investeringsfonde: 

 • European Corporate Sustainable Bond Class A5 (forvaltet af 
Danske Bank-koncernen – Danske Invest) 

 • Sustainable Equity6 (forvaltet af NN Investment Partners)

European Corporate 
Sustainable Bond  

Class A

Sustainable 
Equity

ÅTD 3,59% 31,89%

3-år ann. 1,38% 10,71%

5-år ann. – 9,08%

ÅOP 1,10% 1,80%

Bæredygtigheds score 5,0/5,0 4,0/5,0

Tal fra 29. november 2019

”Formålet med det hele er at passe 
godt på vores kunder og på deres 
investeringer og give dem økonomisk 
tryghed”.
Maja Engholm Pedersen, senior ESG-specialist, Danica Pension

Investeringsstrategier
Som institutionel investor anvender Danica en række bæredygtige investeringsstrategier for at inkorporere sociale, miljømæssige og 
forretningsledelsesmæssige faktorer i deres investeringer. Disse er beskrevet i tabellen nedenfor: 
 

Eksklusionsliste Per 29. januar 2019 ekskluderer Danica pension 204 virksomheder baseret på tre argumenter: betydelig indkomst indenfor tjæresand, 
termisk kul og involvering i kontroversielle våben. En undersøgelse fra Information (se bilag 2) viser, at Danica på trods af eksklusionslisten 
stadig har 6,93% af deres samlede midler investeret i virksomheder, som andre selskaber har vurderet til at være kontroversielle.

Tematisk investering  Danica gør brug af denne strategi i konkrete fonde vedrørende f.eks. bæredygtig energi fonde, sustainable equity funds7.

ESG-integration Danica Pension screener for ESG-faktorer af aktiver, som er forvaltet internt i huset. I investeringer, som er foretaget af deres 
in-house investeringsteam, garanterer Maja Engholm Pedersen, at virksomheden screener for ESG, og at ESG er integreret i hele 
analysen og deres endelige investeringsbeslutninger.

Screening af ESG anvendes her til at identificere de materielle ESG-faktorer. Danica Pension bruger ESG-data, som de 
modtager fra flere udbydere i markedet. Sammen med organisationen SASB kigger de på data for at identificere de 
bæredygtighedsproblemstillinger som er ”materielle” for en virksomhed. Dvs. de bæredygtige problemstillinger, der med stor 
sandsynlighed, kan påvirke en virksomheds økonomiske tilstand eller driftsresultater. I praksis vil det sige, at Danica Pension kigger 
på ESG som et tillæg til den finansielle analyse.  

Derudover gennemlyser Danica regelmæssigt hele deres portefølje af investeringer både forvaltet af de interne og eksterne 
investeringsteams for at identificere materielle ESG-eksponeringer, der skal kigges nærmere på.

Når Danica Pension udvælger eksterne forvaltere, som får ansvar for at investere en del af deres kunders pensionsmidler, bliver 
der kigget på en række komponenter. Maja Engholm Pedersen udtrykker, at ”det er den eksterne manager, som tager hånd om ESG-
vurdering af de individuelle investeringer”. 

”Brugen af ESG i investeringsbeslutninger er ikke et krav, men det er en del af den samlede vurdering, om en aktivforvalter bliver 
valgt eller ej” siger Maja Engholm Pedersen. I praksis er der dog ingen garanti for, at de eksterne forvaltere arbejder med ESG, og de 
eksterne forvaltere skal ikke rapportere på deres ESG-indsatser. 

Stemmeafgivelse 
og engagement som 
aktive ejere

Danica påtager deres rolle som aktive ejere og rapporterer på deres aktiviteter indenfor stemmeafgivelse og dialog8. Aktivt ejerskab 
varetages af den enkelte udvalgte forvalter i tilfælde, hvor investeringsmandatet er videregivet til eksterne parter. Her er der ingen garanti 
for, om den eksterne forvalter bruger sit ejerskab til at fremme bæredygtighed i de individuelle investeringer.

Danica Pension

5 www.morningstar.dk/dk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000XDCK
6 www.morningstar.dk/dk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NML
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Investeringsstrategier
PKA gør brug af en række bæredygtige investeringsstrategier for at indarbejde sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige faktorer i 
deres investeringer: 

Eksklusionsliste PKA opererer med tre eksklusionslister:  
En decideret eksklusionsliste liste: virksomheder, som de ikke investerer i

1. En observationsliste: virksomheder som de er i gang med at analysere efter mistanke om brud på principper

2. En dialogliste: virksomheder som PKA ikke investerer i og virksomheder, som de er i gang med at analysere efter mistanke om 
brud på principper og virksomheder, og som enten PKA eller Hermes (forklares nedenfor) er i dialog med for at påvirke til en mere 
bæredygtig virksomhedsdrift. 

252 virksomheder er per 22. august 2019 på deres eksklusionsliste. En undersøgelse fra Information (se bilag 2) viser, at PKA på 
trods af eksklusionslisten stadig har 7,65% af deres samlede midler investeret i virksomheder, som andre selskaber har vurderet til 
at være kontroversielle.

Tematisk investering PKA har deres eget underselskab, PKA AIP, der f.eks. investerer i alternative investeringer med fokus på klimaprojekter (tematiske 
investeringer). Igennem datterselskabet har PKA investeret i bl.a. fem havmølleparker og fonde bestående af energioptimerede 
ejendomme og solenergi. 

Impact investing PKA investerer i forskellige fonde og projekter, der har til formål både at skabe et socialt og finansielt afkast. Heriblandt fonde i 
Afrikas infrastruktur og mikrolånsfonde i udviklingslande. 

Best-in-class På de fleste investeringer anvender PKA ESG-data fra bl.a. MSCI til at vurdere, hvilke virksomheder de ønsker at investere i indenfor 
en bestemt aktivklasse. For at garantere, at deres eksterne forvaltere gør brug af ESG-faktorer kræver PKA, at investeringerne, som 
administreres af eksterne investeringsforvaltere, har en ESG-score over gennemsnittet. 
PKA har også passive mandater, som er ESG-neutrale i forhold til gennemsnittet.

Stemmeafgivelse 
og engagement som 
aktive ejere

PKA afgiver stemme på generalforsamlinger og indgår i dialog med de selskaber, som de investerer i for at påvirke deres 
virksomhedspraksis i en mere bæredygtig retning. Hermes anvendes som samarbejdspartner til dette (uddybes nedenfor).

I interviewet deltog Nils Ladefoged. Han er Chief Portfolio Manager 
og ansvarlig for virksomhedens aktie- og kreditinvesteringer samt 
Rune Riisbjerg Thomsen. Han er ESG-analyst og arbejder til dagligt 
med PKA’s ansvarlige investeringer. 

Tabel 4: PKA virksomhedsinformation

Ejerskab 100% medlemsejet 
(medlemsdemokrati)

Indbetalinger fra medlemmer 
i 2018

91.000 millioner kr.

Totale aktiver i 2018 300.000 millioner kr.

Klimarelaterede investeringer 21.000 millioner kr.

Andel af aktiver outsourcet til 
eksterne managers (antal af 
eksterne managers)

N/A

Antallet af 
fuldtidsmedarbejdere i 
ESG-afdelinger e.l. ift. antal 
fuldtidsmedarbejdere i 
investeringsafdelingen

4/30 ~ 13,3%

Ordvalg Ansvarlige investeringer 

Indgangsvinkel til bæredygtighed
PKA’s førsteprioritet er at skabe det mest optimale risikojuste-
rede afkast til deres medlemmer. Når det er sagt, har PKA i kraft 
af deres stærke medlemsdemokrati haft bæredygtighed på 
agendaen i en lang årrække. Nils Ladgefoed forklarer, hvordan 
de ønsker, at ”finde den bedste balance mellem bæredygtighed, 
afkast og omkostninger” 

som deres rettesnor i arbejdet med bæredygtighed. Som det 
eneste selskab arbejder de med en konkret målsætning på, at 
10% af deres formue skal være investeret i klimarelaterede aktiver 
inden 20209. PKA anvender især to argumenter for, hvorfor det 
giver mening at investere bæredygtigt: kundeefterspørgsel og 
at beskytte sin portefølje mod langsigtede risici. Rune Riisberg 
Thomsen forklarer, at 

”som institutionel investor kan man have det lange blik på, og  
når man begynder at kigge ned ad den lange bane, er vi nødt til  
at tænke bæredygtighed og ESG ind for at beskytte porteføljen”. 

 
 

Samtidig er administrerende direktør, Peter Damgaard Jensen, 
en aktiv fortaler for bæredygtighed og selv repræsenteret i flere 
bestyrelser i organisationer, der fremmer bæredygtighed, hvilket 
skaber den ønskede prioritet fra toppen af organisationen. 

Ladgefoed udtaler: ”I PKA, er ESG strategi, det er ikke compliance. 
Det er ikke noget, som er koblet på vores eksisterende 
forretningsmodel. Det er integreret i alt, hvad vi gør. Vi er af 
den overbevisning, at bæredygtige investeringer giver et godt 
finansielt afkast over en lang tidsperiode”. 

Således er PKA langt i deres arbejde med bæredygtighed.

Medbestemmelse igennem medlemsdemokratiet 
Som kunde i PKA køber man ind på den overordnede 
investeringsstrategi. Det vil sige, at man ikke kan sammensætte 
sine porteføljer selv, men man kan påvirke gennem 
medlemsdemokratiet.

9  www.ansvarlige-investeringer.dk/ 

Investeringskæde 
I deres daglige investeringsaktiviteter bruger PKA eksterne 
forvaltere på størstedelen af deres børsnoterede aktier. Når de 
udvælger disse forvaltere, anvender de ikke et ESG-framework 
i beslutningen, men indskriver i samarbejdet, at negativlisten 
skal overholdes. Yderligere arbejdes der på at have en ”positiv 
ESG-vinkel”. Helt konkret ønsker PKA, at deres porteføljer har en 
overordnet ESG-score, der er højere end industrigennemsnittet 
for det enkelte aktiv (en best-in-class bæredygtig investerings-
strategi). PKA har dog svært ved at integrere dette på deres 
virksomhedsobligationer i dag. Det skyldes de generelle 
udfordringer, der er med ESG-score i dag.

Hermes for at styrke bæredygtigheden i 
investeringsuniverset
PKA’s bæredygtige investeringsstrategi indebærer en hyppig 
brug af eksterne samarbejdspartnere til at øge effekten af 
deres investeringsaktiviteter. Her refereres der til deres aktive 
ejerskabsaktiviteter, som primært outsources til samarbejdspartneren 

Hermes. Hermes er en førende leverandør indenfor aktivt ejerskab, 
som fokuserer på at opnå bæredygtige ændringer i virksomheder. Nils 
Ladefoged begrunder deres brug af en ekstern samarbejdspartner 
med, at det først og fremmest gør dem i stand til at indirekte påvirke 
flere selskaber, da PKA ikke har ressourcerne til at monitorere alle 
deres 5,000 virksomheder. Derudover beskriver Nils Ladefoged 
følgenden: ”stemmen bliver tungere og vægter noget mere, 
end hvis det bare er os selv, da vi har en relativ lille andel i den 
samlede ejerandel.” Hermes kan således engagere sig med større 
kraft på vegne af flere investorer.

Nils Ladefoged, Chief Portfolio Manager, PKA

PKA

”I PKA, er ESG strategi, det er ikke
compliance. Det er ikke noget, som 
er koblet på vores eksisterende 
forretningsmodel. Det er integreret i alt, 
hvad vi gør. Vi er af den overbevisning, at 
bæredygtige investeringer giver et godt 
finansielt afkast over en lang tidsperiode”.
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Investeringsstrategier
PFA anvender en række bæredygtige investeringsstrategier for at inkorporere sociale, miljømæssige og forretningsledelsesmæssige 
faktorer i deres investeringer – med fokus hovedsageligt på ESG-integration. Strategierne er beskrevet i tabellen nedenfor: 

Eksklusionsliste PFA ekskluderer kun virksomheder, som har et direkte brud på internationale konventioner. PFA har lige nu 36 virksomheder på 
deres eksklusionsliste. Trods en sparsom eksklusionsliste er PFA den virksomhed, der har færrest midler investeret i virksomheder, 
som andre selskaber har vurderet til at være kontroversielle (5,9 pct. af PFA’s samlede midler er investeret i virksomheder, som en 
eller flere pensionsselskaber har vurderet til at være ikke bæredygtige). 

Tematisk investering PFA’s bæredygtige fond investerer i temaer som energi, vand og sundhed. Ifølge Henrik Nøhr Poulsen er tematiske investeringer 
gode finansielle muligheder, da 
“disse investeringer giver et langsigtet, stabilt cash-flow, der gør det muligt, ikke at have det højeste afkast, men et højere risiko-
justeret afkast.” 

Best-in-class PFA gør brug af denne strategi, når de udvælger investeringer til deres bæredygtige fond. 

ESG-integration PFA synes at være frontløber på brugen af ESG-data i deres analyseværktøjer. Dette understreges af følgende udsagn fra Andreas Stang: 
”Vi synes, det er grundlæggende at vurdere, hvordan de relevante strukturelle ændringer i samfundet kan påvirke de virksomheder, vi 
investerer i. Når vi vurderer en virksomhed, estimerer vi, hvad deres indtjening pr. aktie vil være om et eller tre år, og derefter justerer vi for 
ESG-faktorer, der ændrer antallet. I større grad er du i stand til at skabe en forbindelse mellem de finansielle resultater og ikke-finansielle 
resultater, hvilket gør det sværere og sværere ikke at kalde dem finansielle.” 
Både Henrik Nøhr Poulsen og Andreas Stang fremhæver udarbejdelsen af interne analyseværktøjer og brugen af scenarioanalyse 
til systematisk at arbejde med ESG-data, som en udvidet risiko- og mulighedsanalyse. De ESG-data, som de bruger i analyserne, 
stammer fra en kombination af egne identificerede parametre og data fra forskellige eksterne dataleverandører, herunder 
Sustainalytics, MSCI og Bloomberg.

Stemmeafgivelse 
og engagement som 
aktive ejere

PFA’s brug af aktivt ejerskab prioriteres ift. risikoen for brud af PFA’s politik for ansvarlige investeringer, investeringsstørrelse og chancen 
for at påvirke. Andreas Stang siger, at “alle porteføljer gennemgås mindst hvert kvartal, hvor vi identificerer eventuelle problemer og vurderer 
virkningen af vores dialog”. 
PFA’s aktive ejerskab fungerer på tre niveauer: 
1. En ekstern leverandør, f.eks. Sustainalytics, screener og har dialogen med de investerede selskaber (51 tilfælde i 2018).  
2. PFA har selv dialogen (12 sager i 2018).  
3. PFA samarbejder med andre investorer i netværket NEC om dialog og påvirkning (8 tilfælde i 2018).

I interviewet deltog Henrik Nøhr Poulsen, Direktør for Equities og 
Alternativer, og Andreas Stang, Head of ESG, som har ansvar for alt 
arbejde med bæredygtige investeringer og integration af ESG. 

Tabel 5: PFA virksomhedsinformation10

Ejerskab 100% medlemsejet

Indbetalinger fra medlemmer 
i 2018

35.500 millioner kr. 

Totale aktiver i 2018 501.000 millioner kr.

Andel af aktiver outsourcet til 
eksterne managers (antal af 
eksterne managers)

N/A

Antallet af 
fuldtidsmedarbejdere i 
ESG-afdelinger e.l. ift. antal 
fuldtidsmedarbejdere i 
investeringsafdelingen

2/87 ~ 2,3%

Ordvalg Ansvarlige investeringer 

Indgangsvinkel til bæredygtighed
Undersøgelsen indikerer, at PFA har den holdning, at den integre-
rede (samlede) værdi af en virksomhed/investering er essentiel. 
Henrik Nøhr Poulsen udtaler at, 

”vores overordnede mål er at skabe gode opsparinger for vores 
kunder ved at sikre en stigning i værdien af deres midler på 
lang sigt, og vi gør det bedst ved at investere i bæredygtige 
forretningsmodeller”. 

PFA mener, at de har et medansvar i udviklingen af et mere bære-
dygtigt samfund. Deres tilgang synes derfor at være mere proaktiv end 
reaktiv, og de er langt med arbejdet i at integrere det i deres processer.   

PFA tilbyder investeringer i en bæredygtig investeringsfond
Siden slutningen af 2017 har PFA haft en enkelt bæredygtig fond, 
som kunderne kan tilvælge til deres pensionsopsparing via deres 
link-pallete; ’Du investerer’. Samtidig tilbyder de også klassiske 
risikojusterede markedsrente- og livsrenteprodukter, hvor man 
som kunde ikke har yderligere indflydelse på investeringerne i det 
enkelte sammensatte produkt – udover ens stemme som medejer 
af PFA. Dermed køber man sig som udgangspunkt ind på PFA’s 
generelle investeringsfilosofi. 

Investeringsprodukter 
Konkret har PFA på nuværende tidspunkt følgende bæredygtige 
investeringsfond: 

 • PFA Pension UBS Globale Bæredygtige Aktier11 

Fonden er baseret på en ’best-in-class’-tilgang til bæredygtige 
investeringer, og derudover investerer fonden i langsigtede temaer 
som energi, vand og sundhed. 

UBS Globale Bæredygtige aktier

ÅTD 28,12%

3-år ann. 11,12%

5-år ann. 9,22%

ÅOP 2,10%

Bæredygtigheds score 3,0/5,0

10 PFA årsrapport 2018
11 www.morningstar.dk/dk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04AO1

Investeringskæde 
PFA investerer et begrænset beløb i index- og andre fonde (end 
deres egne), og de investerer med begrænset brug af eksterne 
kapitalforvaltere (kundernes midler er forvaltet internt i PFA). 
Dette muliggør en kort og gennemsigtig investeringskæde.  

Ved at have større positioner i færre aktier og med en kort og 
gennemsigtig investeringskæde, har PFA nemmere ved at påvirke 
og opretholde en dialog med de virksomheder, som de investerer 
i og dermed sikre dybden af bæredygtighed.

Tal fra 29. november 2019

PFA

”Vores overordnede mål er at skalbe 
gode opsparinger for vores kunder 
ved at sikre en stigning i værdien af 
derse midler på langt sigt, og vi gør det 
bedst ved at investere i bæredygtige 
forretningsmodeller”.
Henrik Nøhr Poulsen, Direktør for Equities og Alternativer, PFA
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Disse fonde performer som følgende:

Emerging Stars Global Stars Nordic Stars American Stars

ÅTD 25,73% 32,17% 22,54% 34,42%

3-år ann. 10,14% 15,33% 9,23% 9,78%

5-år ann. 6,48% - 6,62% 8,43%

ÅOP 1,84 1,83% 1,81% 1,83%

Bæredygtigheds score 5,0/5,0 4,0/5,0 3,0/5,0 4,0/5,0

I interviewet deltog Lars Krohn, Senior Investment Officer. Han 
beskæftiger sig med området bæredygtige investeringer. 

Tabel 6: Velliv virksomhedsinformation0

Ejerskab 81% medlemsejet (Velliv Foreningen), 
19% bankejet (Nordea)

Indbetalinger fra medlemmer 
i 2018

20.000 millioner kroner

Totale aktiver i 2018 224.000 millioner kroner

Andel af aktiver outsourcet til 
eksterne managers (antal af 
eksterne managers)

>90% (50+)

Antallet af 
fuldtidsmedarbejdere i 
ESG-afdelinger e.l. ift. antal 
fuldtidsmedarbejdere i 
investeringsafdelingen

2/20 ~ 10%

Ordvalg Ansvarlige investeringer 

Velliv er på en rejse fra at have været 100% ejet af Nordea til at 
være medlemsejet. En rejse der har gjort, at ansvarligheden i deres 
investeringer i højere grad foretages in-house. Deres førsteprioritet 
er stadig at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast til deres 
medlemmer, og deres strategi for at opnå dette er i høj grad at 
outsource deres investeringsaktiviteter.  

Indgangsvinkel til bæredygtighed
I interviewet med Lars Krohn er det tydeligt, at bæredygtighed 
i den finansielle sektor er et tema, som er udsprunget af en 
stor kundeefterspørgsel på emnet. Generelt har Velliv en 
investeringsstrategi, der er drevet af traditionelle finansielle 
incitamenter og principper, med respekt for bæredygtighed er en 
vigtig parameter. I takt med at Velliv bliver frigjort fra Nordea vil 
selskabet øge sit fokus på ansvarlig investering yderligere.

Det betyder, at bæredygtighed i Vellivs øjne er en måde, hvor man 
kan sprede sin portefølje og mindske risikoen. 

”Grundlæggende er Velliv sat i verden for at skabe det bedste afkast 
for vores kunder. Dette skal dog ske i respekt for, at vi har et ansvar 
for at bidrage til ansvarlighed. I øvrigt mener vi, at ordentlighed også 
langsigtet vil bidrage til et bedre afkast til kunderne,” udtaler Lars 
Krohn om deres bæredygtige investeringsstrategi. 

Velliv kan godt se fornuften i bæredygtige forvaltere, og de har 
forståelse for de langsigtede muligheder, dog er formålet at 
optimere det risikojusterede afkast til deres medlemmer. Derfor 
er det i højere grad integration af Ansvarlig Investeringer end 
dedikerede ESG-forvaltere/investeringer, der fokuseres på i deres 
overordnede investeringsstrategi.  

Kunder har muligheden for at vælge selv 
Velliv tilbyder deres kunder at kunne tilvælge specifikke 
bæredygtige fonde under brandet, Nordea Star. En mulighed 
der gør, at man som kunde kan vælge bæredygtige investeringer 
i sin pensionsopsparing. Samtidig tilbyder de også klassiske 
risikojusterede markedsrente- og livsrenteprodukter, hvor man 
køber sig ind på deres generelle investeringsfilosofi.

Investeringsprodukter 
Konkret har Velliv på nuværende tidspunkt følgende bæredygtige 
investeringsfonde forvaltet af Nordea:

 • Emerging Stars Aktier12 

 • Global Stars Aktier13 

 • Nordic Stars Aktier14

 • American Stars Aktier15 

12 www.morningstar.dk/dk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000PTWS
13 www.morningstar.dk/dk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000X9BL
14 www.morningstar.dk/dk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000UDM2
15 www.morningstar.dk/dk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OC3T

Investeringsstrategier
Vellivs anvendelse af bæredygtige investeringsstrategier, for at inkorporere sociale, miljømæssige og forretningsledelsesmæssige faktorer i 
deres investeringer, er beskrevet i tabellen nedenfor: 
 

Eksklusionsliste Velliv ekskluderer i alt 300 virksomheder per 2. kvartal 2019. , hvilket samtidig er datoen for den sidste opdatering af listen. En 
undersøgelse fra Information (se bilag 2) viser, at Velliv på trods af eksklusionslisten stadig har 7,4% af deres samlede midler 
investeret i virksomheder, som andre selskaber har vurderet til at være kontroversielle.

Tematisk investering Velliv gør brug af denne strategi i konkrete fonde, som kunder har mulighed for at tilvælge i en link-palette. Disse fonde hører under 
Nordea Star Fondene og omhandler f.eks. udviklingslande, afrikafonde m.m.

Norm-baseret 
screening

Velliv anvender norm-baseret screening i deres evaluering af deres eksterne managere, da en af vurderingskriterierne er, om de har 
underskrevet FN’s principper for bæredygtig investering. Dog er dette snarere en opfordring fra Velliv end et krav. 

Stemmeafgivelse 
og engagement som 
aktive ejere

Velliv påtager deres rolle som aktive ejere og rapporterer på deres aktiviteter indenfor stemmeafgivelse og dialog. Stemmeafgivelsen 
står de selv for, dialogen sker primært gennem forvalter og ekstern samarbejdspartner (ISS), men også via egen interaktion med 
investeringsselskaberne.

Aktivt ejerskab gennem ekstern partner
Til deres aktive ejerskabsaktiviteter anvender Velliv primært 
ISS som samarbejdspartner til at engagere på deres vegne. En 
mulighed, der ifølge Lars Krohn bliver anvendt, da det både giver 
større mulighed for at engagere sig i flere af deres investeringer 
samt engagere sig med større tyngde, da ISS repræsenterer en 
større ejergruppe. ISS engagerer sig i forlængelse af de politikker, 
som Velliv udstikker til dem. Politikker, som Velliv giver udtryk for, 
at man kunne blive skarpere på, som en del af deres fokusområder 
indenfor bæredygtige investeringer. Yderligere udøver Velliv selv 
aktivt ejerskab i form af stemmeafgivelse samt dialog med aktier, 
der ”har en særlig Danish-Flavour”, som Lars Krohn beskriver det.

Investeringskæde 
Outsourcing er en nøgledel af Vellivs investeringsstrategi. Det 
indebærer en naturlig længere vej fra ejer af aktivet til placering 
i det enkelte selskab. Lars Krohn forklarer, hvordan deres 
porteføljer ikke bliver sammensat in-house, men derimod af nøje 
udvalgte eksterne forvaltere med hver deres ekspertiseområde. 
Outsourcingstrategien indebærer både samarbejde med 
forvaltere, hvor Velliv er ejere af aktivet og dermed har indflydelse 
på investeringspolitik, samt også investeringer i investeringsfonde, 
hvor den præcise aktivsammensætning ikke kan influeres af Velliv. 
Ved disse investeringer kan Velliv påvirke – men ikke ensidigt styre 
ESG-fokusset.

Tal fra 29. november 2019

Velliv

”Grundlæggende er Velliv sat i verden 
for at skabe det bedste afkast for vores 
kunder. Dette skal dog ske i respekt 
for, at vi har et ansvar for at bidrage 
til ansvarlighed. I øvrigt mener vi, at 
ordentlighed også langsigtet vil bidrage  
til et bedre afkast til kunderne,”
Lars Krohn, Senior Investment Officer, Velliv
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I interviewet repræsenterede Jesper Nørgaard, 
viceinvesteringsdirektør, Sampensions aktiviteter vedrørende 
bæredygtige investeringer. 

Tabel 7: Sampension virksomhedsinformation16 

Ejerskab 100% medlemsejet (tilbyder både 
arbejdsmarkeds- og firmapensioner)

Indbetalinger fra medlemmer 
i 2018

9.300 millioner kr.

Totale aktiver i 2018 262.283 millioner kr. 

Andel af aktiver outsourcet til 
eksterne managers (antal af 
eksterne managers)

N/A

Antallet af 
fuldtidsmedarbejdere i 
ESG-afdelinger e.l. ift. antal 
fuldtidsmedarbejdere i 
investeringsafdelingen

2/30 ~ 6,7%

Ordvalg Ansvarlige investeringer 

Indgangsvinkel til bæredygtighed
Sampensions kunder består hovedsageligt af fire kundegrupper: 

1.  Overenskomstansatte HK’ere i kommunerne

2.  Offentligt ansatte i staten 

3.  Virksomhedsordninger 

4.  Genforsikring af kommunernes tjenestemænd17. 

Karakteristisk for størstedelen af kunderne er, at disse er 
lavindkomsterhverv. Sampension fokuserer derfor på lave 
omkostninger for deres medlemmer, og det sætter begrænsninger 
på deres prioritering indenfor bæredygtige investeringer, men 
Sampension har indarbejdet ESG i alle deres investeringsprocesser.  

Det gør også, at Sampension hovedsageligt er en indeksnær 

investor på deres likvide aktivklasser og ikke fokuserer på at 
påvirke størstedelen af de virksomheder, som de investerer i. 
Jesper Nørgaard udtaler: ”vi er indeksnære investorer og således 
meget fokuseret på indekset”. Men tilføjer: ”at de på deres illikvide 
aktiver er særdeles aktive investorer.”

Sampensions førsteprioriteten er at tilbyde deres kunder det 
størst mulige risikojusterede afkast. Bæredygtighed i deres 
investeringsstrategi ses som et middel til at opnå øget robusthed 
og spredning af risiko på tværs af aktiver både på den korte og 
lange bane. Jesper Nørgaard uddyber: 

”De bæredygtige investeringer bidrager til porteføljens robusthed 
og er derfor risikomindskende”. Bæredygtige investeringer er i 
højere grad blevet et fokusområde hos Sampension de seneste år.

Som kunde har man ikke mulighed for at påvirke i hvilke aktiver, 
pengene skal placeres. Man køber sig ind på Sampensions 
overordnede investeringsstrategi i deres markedsrente- og 
gennemsnitsrenteprodukter. 

 

16 www.e-pages.dk/sampension/36/
17 www.sampension.dk/om-sampension/struktur-og-ledelse/kundegrupper

Investeringsstrategier

Eksklusionsliste Per 24. april 2019 ekskluderer Sampension 77 selskaber baseret på følgende årsager: aktivitet på menneskerettigheder generelt, og 
specifikt “aktiviteter i konfliktramte områder” bla. Vestbredden, arbejdstagerrettigheder, atomvåben, atomvåben/klyngebomber. 
internationale sanktioner, klyngevåben, kontroversielle våben, landminer, menneskerettigheder, miljø. En undersøgelse fra 
Information (se bilag 2) viser, at Sampension på trods af eksklusionslisten stadig har 7,91% af deres samlede midler investeret i 
virksomheder, som andre selskaber har vurderet til at være kontroversielle. 

Stemmeafgivelse 
og engagement som 
aktive ejere

Sampension stemmer på generalforsamlinger for C25-selskaber samt på danske og udenlandske børsnoterede virksomheder, hvor 
de har ejerandel på over 3%. Derudover samarbejder de med Vigeo Eiris, som både overvåger og engagerer sig i kritiske dialoger 
med selskaber på vegne af Sampension. Et arbejde, de har systematiseret ved at indgå i dialog omkring otte udvalgte fokusområder: 
klimaforandringer, menneskerettigheder, konfliktramte områder, arbejdstagerrettigheder, korruption og bestikkelse, ESG-risici, 
vandhåndtering og skattetransparens. Områder, som de i 2016 havde 264 kritiske dialoger omkring med virksomheder18. Disse dialoger 
finder sted i samarbejde med Vigeo Eiris, som både overvåger og driver den kritiske dialog med selskaberne. Sampension har ikke en 
handlingsplan eller politikker for, hvilke konsekvenser det skal have, hvis et selskab ikke lever op til Sampensions krav i dialogen, men hvis 
der sker brud på Sampension politik ekskluderes selskabet. 

18 www.e-pages.dk/sampension/33/

Investeringskæde 
Sampension har i høj grad outsourcet deres investeringsaktiviteter, 
da deres strategi er lave omkostninger. Derfor anvender de 
eksterne managere i såkaldte ”fond of one”, hvor Sampension er 
eneste investor samt i indeksfonde. 

Men Sampension er også begyndt at hjemtage flere af deres 
investeringer selv – her iblandt obligationer samt foreløbig et ud af 
deres to mandater på danske aktier.

Dette betyder naturligt en længere vej fra ejere af aktivet til den 
enkelte placering på Sampensions outsourcede del. Derfor er 
Sampension’s eksklusionsliste også 100% implementeret af deres 
eksterne forvaltere på deres børsnoterede aktier.

På Sampension illikvide aktiver er muligheden for at ekskludere 
selskaber ikke tilstede i closed-end-funds, men til gengæld bruger 
Sampension mange kræfter i deres due diligence (systematisk 
gennemgang af virksomhedens forhold) og i den efterfølgende 
dialog.

Sampension har nu inkorporeret ESG-risici, både i deres due 
diligence arbejde og efterfølgende overvågning og evaluering af 
deres managers.

Sampension

” De bæredygtige investeringer bidrager
til porteføljens robusthed og er derfor 
risikomindskende”.
Jesper Nørgaard, viceinvesteringsdirektør, Sampension
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Investeringsstrategier
Merkur anvender i teorien alle bæredygtige investeringsstrategier i deres aktiviteter, dog, da de anvender  
positiv screening, har de ikke udarbejdet en eksklusionsliste. 
 

Tematisk investering Via deres eksterne samarbejdspartner, Triodos, anvender Merkur tematiske investeringer i form af tematiske fonde heriblandt 
fire svanemærkede fonde. Obligationerne og aktierne i disse fonde er underlagt den strengeste etiske og bæredygtige screening i 
Europa. Disse har man som kunde mulighed for at tilvælge i sin pensionsopsparingssammensætning.

Impact investing Merkur fokuserer markant på impact investeringer, der resulterer i både socialt- og finansielt afkast. Eksempler herpå er deres 
microfinancing fund, der skaber nye bankmuligheder for de lokale i udviklingslande. Et andet eksempel er Triodos Renewable 
Europe Fund.  
Merkur anvender samarbejdspartner Triodos til forvaltningen af disse investeringer.

Best-in-class Merkur anvender Best-in-class strategien i arbejdet omkring deres traditionelle kredit- og aktieinvesteringer, hvor de også anvender 
eksterne forvaltere til at foretage disse investeringer i tråd med deres bæredygtige investeringsfilosofi.

ESG integration Merkur integrerer ESG faktorer i deres investeringer i kraft af, at deres største samarbejdspartner Triodos gør det. Merkur selv anvender 
det i deres vurdering af potentielle samarbejdspartnere

Stemmeafgivelse 
og engagement som 
aktive ejere

Merkur agerer som aktive ejere igennem deres samarbejde med Triodos: ”Vi er ikke med i den daglige proces af hvordan Triodos gør det [aktivt 
ejerskab], men det er en vigtig del af det at investere bæredygtigt,” uddyber Silja Nyboe Andersen om deres holdning til aktivt ejerskab. 
Triodos styrer deres dialog med virksomheder som aktive ejere guidet af ni principper.
i tråd med FNs Sustainable Development Goals20. Selvom Merkur ikke selv udøver det aktive ejerskab, er samarbejdet med Triodos 
så tæt, at de både har indflydelse og kontrol over deres aktiviteter.

20  Triodos Investment Management. (2019a, May 9). Funds. Retrieved from 
Triodos Investment Management: www.triodos.com/about-us

Indgangsvinkel til bæredygtighed
Merkur har bæredygtighed som en del af deres strategi, hvilket 
påvirker hele deres investeringsunivers. Som en del af Global 
Alliance for Banking on Values (GABV) anvender Merkur eksterne 
samarbejdspartnere til at forvalte deres aktiver på den mest 
bæredygtige måde som muligt uden at gå på kompromis med 
finansielt afkast. Silja Nyboe Andersen forklarer: ”i Merkur tror vi 
på, at penge skal arbejde for den verden, som vi gerne vil være en 
del af samtidig med, at vi skal sikre et solidt afkast”. 

Overordnet er Merkurs investeringsstrategi kendetegnet ved 
brug af positiv screening, dvs. at aktiver vælges til på grund af 
deres bæredygtige fokus i modsætning til negativ screening,  
hvor de værste aktiver blot vælges fra. 

Investeringskæde 
Merkur anvender eksterne managere til at forvalte og placere deres 
investeringer. I denne prioritering samarbejder Merkur kun med få 
udvalgte samarbejdspartnere, som enten deler investeringsfilosofi, 
eller som giver muligheden for at investere i tråd med den. Internt står 
Merkurs investeringsafdeling således for at overvåge samarbejdet 

med disse partnere samt lave analyser af nye potentielle partnere. 
Det giver en større gennemsigtighed funderet i det faktum, at Merkur 
ikke går på kompromis med disses prioritering af bæredygtighed. 
Overordnet er en investering i Merkur i høj grad en investering i 
Triodos’ bæredygtige investeringsfilosofi, da dette samarbejde udgør 
majoriteten af Merkurs aktivplaceringer.

”Vi tror på, at man – i et finansielt 
perspektiv – påtager sig en enorm risiko 
ved ikke at tage bæredygtighed med ind 
i sine investeringsovervejelser”.
Karsten Korreborg, Pensions- og investeringschef, Merkur

I interviewet deltog Karsten Korreborg, Pensions- og 
investeringschef, samt Silja Nyboe Andersen, der til dagligt arbejder 
som Impact Investment advisor.

Tabel 8: Merkurs virksomhedsinformation

Ejerskab 100% kundeejet (som andelskasse)

Totale pensionsaktiver i 2018 762 millioner kr. 

Andel af aktiver outsourcet til 
eksterne managers (antal af 
eksterne managers)

N/A

Antallet af 
fuldtidsmedarbejdere i 
ESG-afdelinger e.l. ift. antal 
fuldtidsmedarbejdere i 
investeringsafdelingen

6/6 ~100%

Ordvalg Bæredygtige investeringer 

Merkur er en andelskasse, der driver bankvirksomhed ud 
fra sloganet: ”giv dine penge mening”. Merkur er inkluderet 
i rapporten, både fordi de tilbyder firmapensionsordninger 
i samarbejde med AP Pension19, og at bæredygtighed er et 
kerneelement i alle deres investeringsaktiviteter.

Merkur

”Vi tror på, at man – i et finansielt perspektiv – påtager sig en 
enorm risiko ved ikke at tage bæredygtighed med ind i sine 
investeringsovervejelser,” forklarer Karsten Korreborg om deres 
tilgang til bæredygtighed. 

Dermed er Merkur et eksempel på, hvordan bæredygtighed kan 
integreres i ens kerneinvesteringsforretning. 

19 www.merkur.dk/erhverv/pension/firmapension/
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Overordnet ses en mangel af investeringsrammer og aner-
kendte metoder for at foretage velinformerede og kompetente 
beslutninger. Flere af de interviewede (Sampension, Velliv 
og Danica) siger, at de ikke er bekendt med den opfattede 
risiko eller afkast af bæredygtige investeringer, mens de 
understreger vigtigheden af at kunne retfærdiggøre deres 
investeringsbeslutninger for deres modtagere. Yderligere viser 
akademiske undersøgelser, at investorer føler en vigtighed i at 
kunne træffe forsvarlige investeringsbeslutninger i overens-
stemmelse med legitimerede økonomiske modeller for at 
imødekomme forventningerne . 

Alt i alt betyder det, at det kræver en forandring i selskabernes 
investeringsafdelinger for at integrere bæredygtighed bedre i 
daglige investeringspraksisser – både i proces og i kultur. Med 
andre ord kræver det, at de ved, hvordan man gør, hvad der skal 
til, samt hvorfor det skal prioriteres – samtidig med at det skal 
prioriteres fra ledelsen for at skabe vedvarende forandring. 

Samfundsnormer og efterspørgsel fra kunderne
De sidste iøjnefaldende barrierer er dels vigtigheden i 
at afspejle de danske samfundsnormer dels at varetage 
kundernes pensioner bedst mulig. Alle selskaber giver udtryk 
for, at udviklingen i bæredygtige investeringer er drevet af 
interesser. Dermed er aktivisme på kundeniveau afgørende 
for opprioritering af en bæredygtig investeringsadfærd – 
pensionsselskaberne lytter til deres kunders efterspørgsel.  
Hertil mener alle pensionsselskaberne, at ESG-integration  
vil blive almindeligt med det næste generationsskifte, da 
især unge driver den bæredygtige agenda og ejer fremtidens 
efterspørgsel.  

Derudover peger pensionsselskaberne på, at yderligere ESG-
integration er betinget af: 

1.  Kvaliteten af ESG-data

2.   Bæredygtige investeringsprocessor, -kompetencer og 
-ressourcer

3. Samfundsnormer og efterspørgsel fra kunderne.

I det følgende identificeres disse interne og eksterne faktorer, 
der er gunstige og ugunstige for udviklingen af bæredygtige 
investeringer. 

ESG-data
I lyset af at bæredygtighed har fået en fremtrædende plads på 
agendaen over hele verden, er der opstået et marked for ESG-
dataudbydere, der har til formål at supplere finansielle målinger og 
udvide investorens værktøjskasse med ESG-ratings, rapporter og 
indekser. Dog er metode, måling og rapportering om ESG stadig 
uklar. Der er således ingen fælles retning for nøjagtige målepunkter 
af E-, S- og G-faktorerne, og ESG-målinger er vægtet forskelligt på 
tværs af dataleverandører. Dette resulterer i modstridende ratings 
af det samme firma mellem tjenesteudbydere.

Jesper Nørgaard, Sampension, oplever bl.a. at “en virksomhed kan være 
i MSCIs øverste kvartil, mens den helt udelukkes fra Sustainalytics”. 
Der findes således forskellige opfattelser af, hvad ESG betegner. Denne 
mangel på fælles systematisering, vurderer pensionsselskaberne, er 
en barriere i deres arbejde med bæredygtighed – for hvordan kan man 
handle på noget, man ikke kender til bunds?  

En yderligere begrænsning er eksisterende forudindtagethed i ESG-
scoringer. ESG-data er ofte skævvredet mod størrelse (kapitalstærke 
virksomheder med store bæredygtighedsafdelinger har en højere 
ESG-score i forhold til små konkurrenter i branchen) og regioner 

(højere score for vestlige virksomheder, hvor information er lettere 
tilgængelig)21. I sådanne tilfælde er manglen på gennemsigtighed og 
tilgængelighed af oplysninger en anden barriere for at integrere ESG. 

Pensionsselskaber og tjenesteudbydere ønsker derfor en 
integreret rapportering af både finansiel, social og miljø-
mæssig kapital for på den måde at skabe en mere konsekvent, 
hyppig og standardiseret rapportering af bæredygtighed 
på virksomhedsniveau. Som investor sættes man således i 
stand til at vurdere graden af bæredygtighed i en investering 
og dermed forbedre sit beslutningsgrundlag. Derudover kan 
en integreret rapportering muliggøre, at markedspriserne 
kan indarbejde sociale og miljømæssige positive og negative 
konsekvenser22. Noget som vil lette kompleksiteten af arbejdet 
med bæredygtighed og ESG. 

I korthed antyder resultaterne fra interviewene, at eksisterende 
ESG-data mangler kvalitet, dækning, historiske datapunkter 
og konsistens. Dette er en hindring for bæredygtige 
investeringsbeslutninger, og noget som pensionssektoren 
efterspørger fra internationale aktører. 

Processor, kompetencer og ressourcer
Udover begrænsningerne i ESG-dataene nævner PFA, Danica 
og PKA et behov for i højere grad at integrere det relevante 
ESG-data i deres interne investeringsproces og ikke blot kigge 
på den egentlige ESG-score. Med andre ord er der et ’gab’ 
mellem, hvad man ønsker at gøre, og hvad der er muligt at gøre 
med nuværende kapabiliteter. De fremhæver, at det både er 
tidskrævende at grave i detaljerne for hver investering, samtidig 
med at disse dybdegående investeringsanalyser indebærer 
øgede omkostninger. Derudover siger de interviewede, at et 
systematisk arbejde med ESG-faktorer kræver både etablering 
af de rigtige driftsprocesser i investeringsafdelingen og 
kvalificeret arbejdskraft; ”ESG-integrationen kræver, at du har den 
nødvendige kapacitet internt”, udtaler PFA i deres interview. 

Fremtidig udvikling i markedet

De institutionelle investorer har en vigtig rolle i at realisere de løsninger 
og forretningsmuligheder, som verdensmålene peger på. De interviewede 
investeringschefer forventer alle, at nye bæredygtige modeller, produkter og 
samarbejder er i stigende udvikling og bliver hygiejnefaktorer i fremtiden. 

21 Elders et al., 2018
22 Schoenmaker & Schramade, 2018
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Bilag 1: Oversigt over bæredygtige politikker/retningslinjer fulgt af selskaberne

Selskab Bæredygtige politikker/retningslinjer

PFA • UN’s Principles for Responsible Investments, (UN PRI)
• UN Global Compact
• UN’s guidelines for human rights and business
• Parisaftalen (COP 21)
• OECD’s ’Responsible Business Conduct for Institutional Investors’
• OECD’s Base Erosion and Profit Shifting action plan (BEPS)

Danica Pension • UN PRI
• UN Global Compact 
• OECD Guidelines for Multinational Enterprises
• The Carbon Disclosure Project
• The Danish Stewardship Code of responsible investments
• Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)
• Paris Pledge for Action
• The Task Force on Climate-Change Financial Disclosure 

Velliv • UN PRI
• UN Global Compact
• UN’s guidelines for human rights and business
• OECD Guidelines for Multinational Enterprises
• OECDs Responsible Business Conduct for Institutional Investors
• Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC) 
• Dansif
• Parisaftalen via The Investor agenda, https://theinvestoragenda.org/about-the-agenda/

PKA • UN PRI
• Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC)
• Global Commission on Adaptation
• Carbon Disclosure Project
• Energy Solutions
• Climate Action 100+.

Sampension • UN PRI
• UN Global Compact 
• Parisaftalen (COP 21)
• OECD’s ’Responsible Business Conduct for Institutional Investors’
• komiteen for god selskabsledelse - anbefalinger om aktivt ejerskab
• IIGCC
• CDP
• Medlem Dansif
• TCFD

Merkur • Merkurs investeringer understøtter alle FNs 17 SDGs
• Global Alliance for Banking on Values, GABV

Bilag 2: Kontroversielle aktier holdt af pensionsselskaber

Procent af pensionsselskabers totale investeringer investeret I aktier 
som en eller flere pensionsselskaber har betegnet som kontroversiel:

Procent

Sampension 7,91%

PKA 7,65%

Velliv 7,40%

Danica 6,93%

PFA 5,90%

Kilde: Information. (2019a, Marts 28). 42,2 mia. af danskernes pensionskroner er investeret i aktier, som er på andre pensionsselskabers 
sorte liste. Information. Taget fra: https://www.information.dk/indland/2019/03/422-mia-danskernes-pensionskroner-investeret-aktier-
paa-andre-pensionsselskabers-sorte-liste

Appendix
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