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Som en ansvarlig investor er P+ opmærksom på, at investeringer kan have en negativ indvirkning på blandt 
andet miljømæssige, sociale og personalemæssige forhold og P+ søger at minimere den negative 
indvirkning, som pensionskassens investeringer kan have på disse områder. I dette dokument kan du læse 
om, hvordan P+ tager hensyn til de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger.  Informationen gælder for 
P+, Pensionskassen for Akademikere. Oplysningerne er beskrevet med udgangspunkt i de bæredygtigheds-
relaterede oplysningskrav fra EU, som P+ er underlagt.1 
 

 

1. Politikker til identifikation og prioritering af de vigtigste negative 

bæredygtighedsvirkninger 
 
P+ har som målsætning at skabe det størst mulige afkast og samtidig være en ansvarlig investor. Et vigtigt 
element af dette er derfor også, at P+ integrerer hensyn til negativ indvirkning på bæredygtighedsfaktorer i 
vurderingen og monitoreringen af investeringer.  
 
I overensstemmelse med P+’s politik for ansvarlige investeringer fokuserer P+ på, hvorvidt selskaber i 
pensionskassens investeringsportefølje har god selskabsledelse og derved bl.a. forebygger og afbøder 
negativ påvirkning på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø, skat og korruption.  
Vurderingen af negative bæredygtighedsvirkninger er integreret i P+’s samlede vurdering af nye 
investeringer (due diligence) og i den løbende monitorering, når en investering er foretaget. 
 
Pensionskassens metode til at arbejde med negative bæredygtighedsvirkninger tilpasses efter 
investeringens type, struktur samt væsentligheden og sandsynligheden for risici for mennesker, miljø og 
værdien af pensionskassens investeringer.  
P+ prioriterer arbejdet med negative bæredygtighedsvirkninger ved at sammenholde, hvor der er en potentiel 
væsentlig negativ indvirkning på miljø og mennesker og sandsynligheden for, at den indtræffer.  

 
1 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede 

oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (Disclosure-forordningen). 

Negative bæredygtighedsvirkninger er negative 

påvirkninger fra investeringer på bæredygtighedsfaktorer, 

hvor bæredygtighedsfaktorer er miljømæssige, sociale og 

personalemæssige spørgsmål samt spørgsmål vedrørende 

respekt for menneskerettighederne og bekæmpelse af 

korruption og bestikkelse. 

 

 

 

 

Negativ bæredygtighedsvirkning 

  Identifikation og prioritering 

Som ansvarlig investor har P+ en række politikker til at 

identificere og prioritere de vigtigste negative 

bæredygtighedsvirkninger, som er forbundet med 

pensionskassens investeringer – både inden de foretages, 

og efter investeringer er foretaget. 

 

P+ har identificeret en række væsentlige 

bæredygtighedsfaktorer i relation til investeringer. De 

vigtigste redskaber til at afbøde negativ påvirkning er 

udvælgelse af investeringer, aktivt ejerskab og i nogle 

tilfælde fravalg af selskaber. 

 P+’s arbejde med negative bæredygtighedsvirkninger følger 

internationale standarder på området. 
Internationale standarder 

Processer 
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2. Processer til at reducere negative bæredygtighedsvirkninger og fremme 
miljømæssige og sociale karakteristika  
 
P+ anser sine tiltag mod de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger som værende tiltag, som også 
bidrager til at fremme miljømæssige og sociale karakteristika.2 Og omvendt anser P+ sine aktiviteter, som 
fremmer miljømæssige og sociale karakteristika, som aktiviteter, der også bidrager til at forebygge og 
håndtere de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger. I det følgende beskrives det derfor samlet: 
 

1. Hvordan P+ arbejder med de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger samt tiltag. 
2. Hvordan P+’s opsparingsprodukter fremmer miljømæssige og sociale karakteristika. 

 
2.1 Beskrivelse af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger 
I henhold til P+’s politik for ansvarlige investeringer skal der både i vurderingen af en ny investering og efter 
investeringen er foretaget, identificeres og vurderes de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger.   
 
Temaerne i nedenstående tabel er særligt prioriteret. 
 

 

P+ har i 2021 og 2022 et særligt fokus på emnerne klima og menneskerettigheder, da P+ på disse områder 
har identificeret væsentlige faktiske negative bæredygtighedsvirkninger. 
 

2.1.1 Klima 
P+ har en ambition om at bidrage til, at der sker en grøn omstilling. Det gør pensionskassen blandt andet 
gennem medlemskabet af Net-Zero Asset Owner Alliance, hvor P+ sammen med en lang række andre 

 
2 En negativ bæredygtighedsvirkning anvendes om negativ påvirkning fra investeringer på bæredygtighedsfaktorer, hvor 

en bæredygtighedsfaktor anvendes om miljømæssige, sociale og personalemæssige spørgsmål samt spørgsmål 
vedrørende respekt for menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption og bestikkelse. 

Bæredygtighedsfaktor Beskrivelse 
 

Menneskerettigheder og 
arbejdstagerrettigheder 

På linje med FN’s Retningslinjer om Menneskerettigheder og Erhvervsliv 
skal pensionskassens arbejde med menneskerettigheder og arbejdstager-
rettigheder og respektere rettighederne i International Bill of Human Rights, 
inklusiv International Labor Organisations Declaration of Fundamental 
Principles and Rights at Work. 
 

Klima Pensionskassens arbejde tager udgangspunkt i Paris-aftalen, og hvorvidt 
forretningsmodellen for de selskaber, som pensionskassen investerer i, er 
forenelig med Paris-aftalens målsætning om at holde den gennemsnitlige 
globale temperaturstigning et godt stykke under 2 grader og arbejde for at 
begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader. 
 

Miljø Pensionskassen skal have fokus på, hvorvidt selskaber udgør risici for miljø 
eller forårsager uoprettelig skade på miljø, herunder blandt andet vand og 
biodiversitet. 
 

Skat Pensionskassens arbejde tager udgangspunkt i, at ingen investerings-
struktur, som pensionskassen indgår i, skal være tilrettelagt med henblik på 
aggressiv skatteplanlægning. Derudover skal pensionskassen have fokus 
på governance og transparens omkring selskabers skattebetaling.  
 

Korruption Pensionskassens arbejde mod korruption skal have fokus på, at de 
selskaber, som P+ investerer i, har etableret processer til at forebygge og 
afbøde korruption. 
 

 

Vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger 

https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/
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investorer har forpligtet sig til at være CO2-neutrale senest i 2050. Hvert 5. år fastlægges og offentliggøres 
delmål. Frem mod 2025 har P+ forpligtet sig til at sætte ind på tre områder: 
 

1. CO2-aftrykket fra P+’s samlede investeringer i børsnoterede aktier, erhvervsobligationer og direkte 
ejede ejendomme skal reduceres med 30 pct. sammenlignet med niveauet i 2019.  

2. P+ vil styrke sit aktive ejerskab i relation til de 20 største CO2-udledere i porteføljen af børsnoterede 
aktier og erhvervsobligationer.  

3. P+ vil løbende foretage klimavenlige investeringer, fx i vedvarende energi og energibesparende 
renoveringer af bygninger, således at de som minimum udgør 15 pct. af P+’s samlede investeringer i 
2030.  

 
I praksis betyder de to første områder blandt andet, at P+ i 2020 og 2021 har frasolgt CO2-tunge selskaber i 
porteføljen, som ikke lever op til pensionskassens klimamålsætninger, og hvor dialog med selskaberne blev 
vurderet udsigtsløst.  
 

2.1.2 Menneskerettigheder 
P+ arbejder aktivt med menneskerettigheder i investeringssammenhænge og i regi af forskellige investor-
initiativer og internationale organisationer. Formålet er at fremme selskabers hensyn til menneskerettigheder 
og samtidig arbejde for tiltag, der forebygger og håndterer negative bæredygtighedsvirkninger. I 2021 har P+ 
blandt andet: 
  

- bidraget til udviklingen af den nye guide om menneskerettigheder fra den FN-støttede organisation 
Principles for Responsible Investment (PRI) 

- i samarbejde med Investor Alliance for Human Rights (IAHR) opfordret regeringer til at indarbejde i 
lovgivning, at selskaber inddrager menneskerettigheder i deres risikostyringsprocesser, så deres 
aktiviteters potentielle risici for mennesker vurderes på lige fod med andre risici 

- støttet op om Europa Kommissionens kommende lovforslag om obligatorisk due diligence for 
menneskerettigheder og miljø samt en række forslag til implementering i lovgivning  

- haft fokus på selskaber, der har aktiviteter i Myanmar efter landets militærkup og selskaber, der 
leverer våben eller militært udstyr til de Forenede Arabiske Emirater eller Saudi Arabien, som 
anvendes i krigen i Yemen.  
 

P+ arbejder aktivt på at påvirke kapitalforvaltere og selskaber til en systematisk opprioritering af tilgangen til 
menneskerettigheder. I forhold til porteføljeselskaber fokuserer P+ på, hvorvidt porteføljeselskaberne har 
tilstrækkelig god selskabsledelse til at forebygge og håndtere negativ indvirkning på mennesker.   
 
Ambitionen for P+’s arbejde med menneskerettigheder er at bidrage til, at de selskaber, som pensions-
kassen investerer i, respekterer menneskerettigheder. 
 

2.2 Værktøjer til håndtering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger 
I arbejdet med vurderingen (due diligence) og monitoreringen af investeringer har P+ fokus på, hvorvidt 
kapitalforvaltere og selskaber, som pensionskassen investerer i, har ledelsessystemer på plads, som kan 
identificere, forebygge og håndtere faktisk og potentiel negativ påvirkning på bæredygtighedsfaktorer.  
 
P+ anvender ligeledes sin indflydelse overfor kapitalforvaltere og selskaber, som P+ har investeret i, ved at 
stille krav til deres arbejde med bæredygtighed både i form af generelle politikker og målsætninger og deres 
løbende monitorering og rapportering.  

 

2.2.1 Politik for aktivt ejerskab anvendes til at reducere negative bæredygtighedsvirkninger 
Aktivt ejerskab er et vigtigt redskab til at fremme selskabers langsigtede værdiskabelse og minimere risici 
relateret til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold samt finansielle risici for pensionskassen, 
efter investeringen er foretaget.  
 
Aktivt ejerskab omfatter overvågning af porteføljeselskaber, dialog med udvalgte selskaber, samarbejde med 
andre investorer samt stemmeafgivelse på porteføljeselskabers generalforsamlinger så vidt det er muligt. 
Det aktive ejerskab kan udføres alene eller i samarbejde med andre aktionærer. 
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2.2.2 Fravalg af selskaber kan være nødvendigt 
I tilfælde, hvor P+ ikke kan stå inde for en investering – dvs. investeringen er i strid med pensionskassens 
politik for ansvarlige investeringer – hvor aktivt ejerskab er udsigtsløst, frasælges investeringen og placeres 
på P+’s eksklusionsliste. P+ anerkender, at frasalg af selskaber og lande ikke nødvendigvis reducerer 
negative bæredygtighedsvirkninger eller fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, da P+ ved 
frasalg af investeringen mister muligheden for at udøve indflydelse via aktivt ejerskab. 
 
Selskaber og lande placeres på eksklusionslisten af forskellige årsager. 
 

 

 
Når et selskab eller land kommer på eksklusionslisten, skal der ikke investeres yderligere i selskabet – både 
ift. aktier og erhvervsobligationer – eller landets statsobligationer samt obligationer udstedt af landets 
offentlige myndigheder. Når markedsvilkårene rimeligt tillader det, skal pensionskassen afhænde 
investeringen. For de illikvide fonde, som P+ har investeret i, er det typisk ikke muligt at opdatere 
eksklusionslisten, efter investeringsaftalen er indgået og i disse tilfælde vil det derfor være eksklusionslisten, 
der var gældende ved indgåelsen af investeringen, der gælder i hele fondens levetid. 
 
Frasalg fra fonde af ikke-børsnoterede virksomheder samt selskaber, der ejer skov, infrastruktur og 
ejendomme, kan ofte kun foretages i enighed med andre investorer i fonden. 
 
Vurderingen af selskaber og lande foretages løbende efter behov. P+ genovervejer årligt om selskaber og 
lande, der er på eksklusionslisten, fortsat skal være placeret på listen, eller om selskaberne og landene har 
rettet tilstrækkeligt op ift. eksklusionsårsagen og skal inkluderes igen. 
 
 
 

Årsag Beskrivelse 
 

I strid med politik for 
ansvarlige investeringer 

Selskaber, der systematisk agerer i strid med pensionskassens politik for 
ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab er udsigtsløs. 
 

Kontroversielle våben Selskaber, der agerer i strid med FN-traktater og -konventioner, som Danmark 
har underskrevet vedrørende atomvåben, anti-personel miner, klynge-
ammunition, kemiske våben, biologiske våben og andre typer kontroversielle 
våben. 
 

Tobak Selskaber, der producerer cigaretter og andre tobaksprodukter, og hvor mere 
end 60 pct. af omsætningen stammer fra denne aktivitet.  
 

Kulselskaber Selskaber, der har omsætning fra udvinding af kul.  
 

Olieselskaber Selskaber, hvor mere end 30 pct. af omsætningen stammer fra udvinding af olie, 
og hvor mere end 20 pct. af omsætningen stammer fra udvinding af 
ukonventionel olie (inkl. oliesand).  
Større selskaber, der har omsætning fra udvinding af olie, som ikke falder 
indenfor disse grænser, men hvor det vurderes at deres forretningsmodel har en 
væsentlig negativ påvirkning på klimaet. 
Selskaber kan beholdes i porteføljen, såfremt de vurderes at være i en 
tilstrækkelig udvikling mod at reducere deres negative påvirkning på klimaet. 
 

Forsyningsselskaber Selskaber, hvor mere end 25 pct. af omsætningen stammer fra elektricitet 
produceret med kul eller selskaber med en produktion af elektricitet fra kul over 
10.000 MWh. 
Selskaber kan beholdes i porteføljen, såfremt de vurderes at være i en 
tilstrækkelig udvikling mod at reducere deres negative påvirkning på klimaet. 
 

Overordnede forhold i 
landet 

Lande fravælges ud fra en vurdering af statsinstitutioners governance samt miljø 
og sociale forhold i landet. 
 

 

Årsager til fravalg af selskaber og lande 
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3. Henvisning til adfærdskodekser for ansvarlig forretningsskik og 
internationale standarder 
 
P+’s arbejde med ansvarlige investeringer tager udgangspunkt i FN Global Compact’s 10 principper, de 6 
principper for ansvarlige investeringer defineret af det FN-støttede netværk af investorer, UNPRI og FN’s 17 
Verdensmål for bæredygtig udvikling. 
 
P+’s arbejde med klima tager udgangspunkt i Paris-aftalen, og hvorvidt forretningsmodellen for de selskaber, 
som P+ investerer i, er forenelig med Paris-aftalens målsætning om at holde den gennemsnitlige globale 
temperaturstigning et godt stykke under 2 grader og arbejde for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 
grader.  
 
Derudover tilstræber P+ at strukturere arbejdet med ansvarlige investeringer, så det sker på linje med FN’s 
Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv, OECD’s Retningslinjer for Multinationale Selskaber, samt 
IFC Performance Standards. 
 
P+ har tilsluttet sig et dansk brancheinitiativ om et fælles skattekodeks, der har til formål at understøtte 
ansvarlig skatteadfærd i forbindelse med unoterede investeringer gennem eksterne forvaltere. 
 



P+, Pensionskassen for Akademikere 

Dirch Passers Allé 76 
2000 Frederiksberg 
CVR-nr. 19676889

www.pplus.dk
kontakt@pplus.dk
+45 3818 8700
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