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I P+ ønsker vi at give vores medlemmer et større indblik i, hvad deres pension bliver investeret i. Som en del 

af vores klimamål har vi derfor forpligtet os på en større indsats med vores aktive ejerskab. Samtidig ønsker 

vi at øge transparensen omkring eksempelvis de største CO2-udledere i vores portefølje, og vi har derfor 

valgt at offentliggøre nedenstående liste. 

Listen indeholder information om de porteføljeselskaber, som vi har identificeret som værende de 20 

porteføljeselskaber med den højeste udledning af CO2. Med listen i hånden ønsker vi at øge vores aktive 

ejerskab og understøtte selskabernes grønne omstilling. 

Du kan læse mere om P+’s nye klimamål i artiklen P+ sætter ambitiøse klimamål 
 

Dialogen om klima spænder bredt og kan indeholde mange forskellige tematikker. Nedenfor ses eksempler 

på emner og tematikker, som P+ på nuværende tidspunkt er i dialog med selskaber om, i forbindelse med 

arbejdet med vores klimamål og politik for ansvarlige investeringer: 

• Målsætningerne for selskabernes CO2-udledninger. 

• Bestyrelsens kapacitet i forhold til bestemmelser over klimaforhold. 

• Aflønning i forbindelse med indfrielse af klimamål. 

• Cap-Ex planer (hvorvidt selskaberne finansierer eksempelvis nye fossile projekter). 

• Finansiering af lobbyisme, der modarbejder målsætningerne i Paris-aftalen. 

• Klimarapportering ift. de internationale anbefalinger fra Task Force on Climate-related Disclosures 

(TCFD). 

• Implementering og brug af FN’s Science Based Targets. 

I P+ benytter vi os af forskellige kanaler i dialogen med selskaberne og prøver så vidt muligt at vurdere, 

hvad den bedste kanal er til det pågældende selskab. Vi benytter os fx af konsulenthuset EOS, 

kapitalforvaltere, samarbejde med andre investorer og Climate Action 100+, som er et globalt 

investorinitiativ. 

I tabellen ses de 20 største CO2-udledere i pensionskassens portefølje pr. 31-12-2021. Selskaberne på listen 

er selskaber, som P+ nu nøje monitorerer og er i dialog med. Ved de selskaber, hvor der ikke er dialog på 

nuværende tidspunkt, vil P+ fremadrettet søge den. 
 
 

Selskab Sektor P+ 
behold- 
ning 
mio. 
DKK ca. 
(01 
2022) 

Type af 
investering 

Total CO2- 
udledning 
(ton) af 
investerin 
gen* 

Dialog Aktivt ejerskab 

A. P. 
Møller 
Mærsk A/S 

Transport 436 Aktier 39.772 Ja P+ er i en 
fremadskridende dialog 
med selskabet via. flere 
kanaler. Dialogen 

https://www.pplus.dk/presse-og-nyheder/nyheder-pressemeddelelser/p-saetter-ambitiose-klimamal


 

      omhandler flere emner, 
som fx deres 
klimareduktionsmål. 

Ultratech 
Cement 
Ltd 

Cement 47 Aktier 13.793 Nej P+ er ikke i dialog med 
selskabet, men arbejder 
på at skabe dialog med 
selskabet om klima. 

ArcelorMit 
tal SA 

Stål 21 Aktier 10.453 Ja P+ er i dialog med 
selskabet via. flere 
kanaler om flere 
forskellige emner 
herunder klima, hvor 
emnet bl.a. er deres 
reduktionsmål. 

Nextera 
Energy Inc 

Forsyning 203 Aktier 6.915 Ja P+ er i en 
fremadskridende dialog 
med selskabet via. flere 
kanaler. Dialogen 
omhandler primært klima 
fx reduktionsmål og 
modstandsdygtighed over 
for klimaforandringer. 

DFDS A/S Transport 90 Aktier 5.708 Nej P+ er ikke i dialog med 
selskabet, men arbejder 
på at skabe dialog med 
selskabet om klima. 

NRG 
Energy Inc 

Forsyning 22 Aktier 5.672 Ja P+ er i en 
fremadskridende dialog 
med selskabet via. flere 
kanaler. Dialogen 
omhandler fx 
reduktionsmål. Selskabet 
er i transition og har 
oplyst, at de vil være CO2 
neutrale i 2050. 

Holcim AG Cement 12 Aktier 3.689 Ja P+ er i en 
fremadskridende dialog 
med selskabet via. flere 
kanaler. Dialogen 
omhandler fx 
reduktionsmål. Selskabet 
er i transition og har 
oplyst, at de vil være CO2 
neutrale i 2050. 

Samsung 
Electronics 
Co. 

Teknologi 270 Aktier 3.527 Ja P+ er i dialog med 
selskabet. Dialogen 
omhandler fx 
reduktionsmål og brug af 
vedvarende energi. 



 

      Selskabet er ikke en del af 
Climate Action 100+. 

Global 
Partners 
LP 

Energi 17 Kredit- 
obligationer 

3.437 Nej P+ er ikke i dialog med 
selskabet, men arbejder 
på at skabe dialog med 
selskabet om klima. 

Bluescope 
Steel Ltd 

Stål 11 Aktier 3.422 Delvis P+ er i begrænset dialog 
med selskabet angående 
klima, men arbejder på at 
skabe mere. 

RWE Forsyning 12 Aktier 3.153 Ja P+ er i en 
fremadskridende dialog 
med selskabet via. flere 
kanaler. Dialogen 
omhandler fx 
gennemsigthed og 
rapportering på 
klimaområdet samt 
strategi for reduktion af 
CO2 udledning. 

The 
Southern 
Company 

Forsyning 29 Aktier 3.066 Ja P+ er i dialog med 
selskabet via. flere 
kanaler. Dialogen 
omhandler fx deres due 
diligence vedrørende 
klima. Selskabet er i 
transition og har oplyst, 
at de vil være CO2 
neutrale i 2050. 

Novelis Co. Aluminium 13 Kredit- 
obligationer 

3.021 Ja P+ er i en 
fremadskridende dialog 
med selskabet. Dialogen 
omhandler blandt andet 
reduktionsmål. 

Repsol S.A. Energi 33 Aktier 3.020 Ja P+ er i dialog med 
selskabet via. flere 
kanaler. Dialogen 
omhandler fx 
reduktionsmål. Selskabet 
har oplyst, at de har en 
ambition om at blive CO2 
neutrale i 2050. 

Duke 
Energy 

Forsyning 37 Aktier 2.921 Ja P+ er i en 
fremadskridende dialog 
med selskabet via. flere 
kanaler. Dialogen 
omhandler fx 
reduktionsmål. Selskabet 
er i transition og har 



 

      oplyst, at de vil være CO2 
neutrale i 2050. 

UPM- 
Kymmene 
Oyj 

Skovindustri 78 Aktier 2.782 Nej P+ er ikke i dialog med 
selskabet, men arbejder 
på at skabe dialog med 
selskabet om klima. 

Apache 
Co. 

Energi 47 Erhvervs- 
obligationer 

2.768 Ja P+ er i dialog med 
selskabet. Dialogen 
omhandler fx håndtering 
af risici i forbindelse med 
klima og udvikling af mål 
der gør selskabet 
forenelige med Paris 
aftalen. 

Nucor Co. Stål 23 Aktier 2.754 Ja P+ er i dialog med 
selskabet. Dialogen 
omhandler fx deres 
håndteringer af risici i 
forbindelse med klima. 

Novelis 
Sheet 
Ingot 
GmbH 

Aluminium 
og kobber 

12 Kredit- 
obligationer 

2.649 Nej P+ er ikke i dialog med 
selskabet, men arbejder 
på at skabe dialog med 
selskabet om klima. 

Berkshire 
Hathaway 
Inc 

Forsyning 214 Aktier 2.592 Ja P+ er i dialog med 
selskabet via. flere 
kanaler. Dialogen 
omhandler fx deres 
håndtering af 
klimaforandringer. 

I alt  Ca. 
1.627 
mio. 
DKK 

 125.116   

 

Listen vil blive opdateret årligt. Her vil fremskridt og eventuelle opdateringer med nye selskaber blive 

noteret. 

 
*Den totale CO2-udledning angiver den årlige absolutte CO2-udledning (scope 1 og 2) i tons, som P+’s 

investeringer i hhv. børsnoterede aktier i aktiefonde og erhvervsobligationer i likvide kreditfonde 

finansierer. 
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