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Ansvarlige investeringer
Rapport til FN Global Compact om PBUs håndtering af sociale etiske og 
 miljømæssige forhold i investeringerne
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Støtte til Global Compact
PBU anerkender sin forpligtelse til at investere pædagogernes pensionsopspring 
med socialt, etisk og miljømæssigt ansvar.  Det er en opgave, der får stadig større 
 betydning, og som løbende udvikler sig i takt med den globale udvikling.

Netop derfor er det vigtigt, at PBU er i dialog med et 
stort antal virksomheder i vores investeringsportefølje, 
og at vi prøver at påvirke virksomheder, som enten 
bryder lovgivning og konventioner eller står overfor 
betydelige sociale, etiske og miljømæssige udfordringer. 
Siden 2007 har PBU været tilsluttet FN’s Global Compact, 
som vi opfatter som den bedste internationale ramme 
for forbedring af virksomhedernes standarder.

Vi tilstræber åbenhed om vores investeringer, og det 
 forudsætter at virksomheder – som vi investerer i – åbent 
og i tillid vil tage dialogen med os.   

Een gang om året gør vi status over vores bestræbelser 
på at leve op til principperne i Global Compact, og det 
kan du læse mere om i denne rapport. 

God læsning
Venlig hilsen

Leif Brask-Rasmussen
Adm. direktør 

I starten af 2010 indledte PBU arbejdet med aktivt at 
gøre vores stemme gældende på store børsnoterede 
selskabers årlige generalforsamlinger og dermed føje 
endnu et værktøj til vores bestræbelse på løbende at 
udvikle vores aktive ejerskab. 

I takt med at lønmodtagerkapital og herunder pensions-
kapital udgør en stadig større vægt på de internationale 
finansmarkeder, øges pensionskassers og ligesindede 
investorers ansvar for aktivt at indgå i en konstruktiv dia-
log om virksomhedernes ledelse. Og jo flere ligesindede 
investorer der er, jo bedre mulighed har vi for at påvirke 
virksomhederne. Dette er vigtigt, eftersom en ansvarlig 
virksomhedsledelse har betydning for virksomhedernes 
finansielle resultat og dermed for pædagogernes fremti-
dige pensionsgrundlag. 

Den globale vækst forskyder sig mere og mere i retning 
imod nye vækstlande herunder Kina, Indien, Rusland og 
Brasilien, som i kraft af deres størrelse og udvikling er 
store vækstlokomotiver. PBU tager konsekvensen af den 
globale forskydning af vækst og investeringsmuligheder 
og investerer stadig mere i de nye vækstlande. Med in-
vesteringerne følger nye etiske, sociale og miljømæssige 
udfordringer. Det kan være problemer med bestikkelse 
og korruption, dårlige arbejdsforhold på fabrikker og i 
miner og manglende hensyn til menneskerettigheder 
for bare at nævne nogen af de udfordringer som PBU og 
andre investorer står over for. 
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Om PBU
Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger, 
PBU – Pension Fund of Early Childhood Teachers – er 
en arbejdsmarkedspensionskasse for mere end 110.000 
pædagoger, som er dækket af overenskomst mellem 
BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 
og KL (Kommunernes Landsforening).

PBU har aktiver for ca. 37 mia. kroner, og vi investerer årligt 
2,5 mia. kroner i ny kapital. PBU investerer sine aktiver i pri-
mært aktier, obligationer og ejendomme. Kapitalforvaltning 
og sammensætning af investerings porteføljen er lagt ud til 
eksterne forvaltere i Danmark og i udlandet.

Udover den obligatoriske arbejdsmarkedspension har 
PBUs medlemmer og deres ægtefæller  mulighed for at 
 spare ekstra op til deres pension via Weekendpension, 
som administreres via PBUs datterselskab Livsforsikrings - 
selskabet A/S. Weekendpension er i vækst og har rundet 
de første 1.000 opsparere.

Du kan læse mere om PBUs administration og orga-
nisation samt hvordan året er gået i ”Årsrapport for 
Pædagogernes Pensionskasse 2010”, som kan nedlæses 
fra vores hjemmeside www.pbu.dk

Om denne rapport
Rapporten giver et overblik over de fremskridt som PBU 
har gjort med at integrere Global Compact’s 10 princip-
per i vores virksomhed. Rapporten dækker perioden 
januar til december 2010.

Rapporteringen handler udelukkende om PBUs 
 investeringsvirksomhed, som udgør det vigtigste 
 forretningsområde i relation til varetagelsen af vores 
samfundsansvar. 

Det er vores ambition at give et retvisende billede af 
vores påvirkninger af det omgivende samfund og at 
fortælle åbent om de udfordringer, som vi løbende 
er konfronteret med i vores investeringsvirksomhed. 
Rapporten er et supplement til den løbende rapporte-
ring som bestyrelse og medlemsdelegerede får fra PBUs 
administration. 

Rapporten kan også findes på PBUs hjemmeside  
www.pbu.dk og på Global Compact’s hjemmeside  
www.unglobalcompact.org
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PBU har små ejerandele i mange virksomheder, og det 
gør udfordringen med at påvirke virksomhederne desto 
større. 

Spredningen på små ejerandele i mange investerings-
enheder er afspejlet i den måde, som PBU har valgt at 
arbejde med sit samfundsansvar:

• Vi har valgt Global Compact som grundlag for vores 
relation til eksterne kapitalforvaltere og andre sam-
arbejdspartnere fordi det udgør et internationalt og 
universelt grundlag, som opnår stadig større opbak-
ning. Mere end 6000 virksomheder på globalt plan 
er tilsluttet Global Compact.

• Vi har valgt at samarbejde med andre institutionelle 
investorer for at øge vægten af vores indflydelse 
og for at gøre vores stemme gældende i forhold til 
virksomheder.

• Vi har valgt at fokusere vores aktive ejerskab på 
aktier i børsnoterede virksomheder. Børsnoterede 
virksomheder er een af de investeringstyper, som 
er behæftet med størst risiko, og hvor den fysiske 
på virkning af mennesker og miljø er størst. Det gør 
aktier til det mest oplagte valg for aktivt ejerskab.   

Denne fremskridtsrapport giver en status over PBUs mål 
og resultater i implementeringen af Global Compacts 10 
principper. 

Mål med vores samfundsansvar
Det er PBUs mål og eksistensberettigelse at forrente 
 vores medlemmers pensionsopsparing bedst muligt 
og at sikre opsparingernes værdi, uden at det sker 
på  bekostning af vores forpligtelser som en ansvarlig 
investor.   

Rollen som ansvarlig investor betyder at vi har en 
forpligtelse til at respektere fundamentale menneskeret-
tigheder, rettigheder på arbejdspladsen og beskytte det 
omgivende miljø og mennesker i områder, der er påvirket 
af virksomheder og andre investerings aktiviteter, hvor 
PBU har en involvering. 

PBU fordeler sine investeringer bredt på forskellige 
aktivtyper, sektorer og på forskellige lande for at sprede 
vores risiko og for at udnytte de muligheder, som det 
indebærer. Fordelingen af investeringerne indebærer, at 

PBU gør en forskel
PBU har været medlem af FN’s Global Compact siden marts 2007. Global Compact 
udgør grundlaget for PBUs varetagelse af sit samfundsansvar, og det er rammen 
 omkring vores etiske investeringsretningslinjer.  
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Om Global Compact
Global Compact indebærer, at virksomheder støtter 
og implementerer et sæt kerneværdier på områ-
derne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, 
miljøbeskyttelse og antikorruption. 

De fire indsatsområder er formuleret i 10 princip-
per, som du kan læse mere om på Global Compact’s 
hjemmeside – www.unglobalcompact.org

Aktivt ejerskab og engagement
PBU sikrer sig på bestyrelsesniveau, at der investeres 
samfundsansvarligt, og det er dermed klart forank-
ret i ledelsen. Det udførende arbejde sker i kraft af 
en ”arbejdsgruppe for social ansvarlighed i investe-
ringerne” – i daglig tale kaldet etikgruppen, som har 
deltagelse fra direktionen, investeringsafdelingen og 
kommunikationsafdelingen. 

Siden 2008 har PBU samarbejdet med det engelske 
investeringselskab F&C Investments (Foreign & Colonial) 
om den tætte dialog med virksomheder og udøvelsen af 
PBUs aktive ejerskab. F&C Investments har et team af 

eksperter på god selskabs ledelse og ansvarlige investe-
ringer, som løbende  rapporterer til PBU om virksomhe-
dernes overholdelse af menneskerettigheder, arbejdsta-
gerrettigheder, miljø beskyttelse og antikorruption.  

Dialog og engagement
PBUs mål med aktivt ejerskab og engagement er at 
nedbringe vores investerings mæssige risiko og at skærpe 
selskabernes fokus på social ansvarlighed. 

Samarbejdet indebærer, at F&C Investments: 
• Fører dialog med udvalgte virksomheder, der indgår i 

PBUs aktieportefølje 
• Rapporterer til PBU om etiske problemstillinger, 

verserende sager og fremskridt i dialogen med 
 virksomheder 

• Stemmer på virksomhedernes generalforsamlinger på 
vegne af PBU

I 2010 var F&C Investments i dialog med 462 virksom-
heder (43 lande) i PBUs portefølje inden for områderne: 

• Miljøbeskyttelse: Miljøledelse, klimaforandring, og 
biodiversitet

• Sociale forhold: Menneskerettigheder og arbejds-
forhold  

• God selskabsledelse: Tilsyn i bestyrelse, bestikkelse, 
korruption,  gennemsigtighed og forretningsetik

Dialogen omfattede 462 virksomheder fra PBUs porte-
følje og det har skabt resultater i form af 182 milepæle, 
hvor PBU kan registrere, at virksomheder har ændret 
adfærd.  
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Stemmeafgivning og samarbejde med andre 
institutionelle investorer
Med beslutningen om at gå i dialog med virksomhederne 
om etiske, sociale og miljømæssige forhold følger en 
forpligtelse til at interessere sig for virksomhedernes 
ledelse og løbende drift; forskning & udvikling, indkøb, 
produktion, salg og markedsføring. 

I 2010 har PBU taget aktivt stilling til forslag på 983 
 virksomheders generalforsamlinger. 

På generalforsamlingerne er der vigtige spørgsmål til 
 diskussion med betydning for virksomhedernes fremti-
dige økonomiske evne til at skabe værdi og overskud. Af 
praktiske årsager kan PBU ikke være fysisk til stede, så 
stemmeafgivning sker elektronisk og varetages af F&C 
inden for de retningslinjer, som de modtager fra PBU.

PBU går sammen med andre institutionelle investorer 
om at øve indflydelse på virksomhederne. Sammen 
repræsenterer vi en stor kapital, som gør at vi kan lægge 
mere vægt bag vores holdninger, og som gør at vi kan få 
virksomhedernes ledelse i tale. Med andre ord taler PBU 
med en større stemme, end hvis vi optrådte alene.

Dialogen fordelte sig på følgende sektorer:

Og spredningen på engagementområder var 
som følger: 

4% Forsyningsvirksomhed

12% Råvarer

19% God selskabsledelse

11% Forbrugergoder

20%  
Bæredygtigheds- 
 ledelse  
& rapportering

11% 
Forbrugerservices

24% Finansiel virksomhed

18% Forretningsetik

5% Sundhed

10% Menneske- 
rettigheder

16% Industri

8% Arbejds- 
standarder

7% Olie & gas

2% Sundhed

7% Teknologi

5% Økosystem- 
ledelse

5% Telekommunikation

8% Miljøledelse

10% Klimaforandring
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I 80 pct. af forslagene stemte vi sammen med virksom-
hedens ledelse og i 15 pct. af forslagene stemte vi imod 
eller afstod fra at stemme. De vigtigste årsager til at 
stemme imod ledelsen handlede om valg af direktører og 
bestyrelsesmedlemmer (33 pct.), honorering af direktø-
rer og bestyrelsesmedlemmer (12 pct.) og udvidelse af 
virksomhedens kapital (25 pct.). Endelig er der grund til 
at fæstne sig ved forslag fra aktionærerne, som udgør 18 
pct. af de forslag, hvor PBU stemte imod virksomheder-
nes ledelse. 

Hovedparten af de spørgsmål, som er til drøftelse på 
 generalforsamlingerne hører under området god sel-
skabsledelse. Der er dog en voksende tendens til at for-
slag falder indenfor det sociale, etiske og miljømæssige 
område, hvor det typisk er aktionærerne som fremsætter 
forslag. Ofte går disse forslag virksomhedernes ledelse 
imod, og skærper dermed den indsats som aktionærer 
forventer af virksomhederne.  

I det følgende omtaler vi nogle af emner, som har præ-
get diskussionerne på virksomhedernes generalforsam-
linger i 2010. 

Strategi for ansvarlige investeringer
PBUs tilgang til social ansvarlighed bygger på aktivt 
ejerskab og engagement. Det er PBUs ambition at være 
en aktiv, kritisk og konstruktiv partner i de virksomhe-
der, hvor vi investerer. Målet er at udfordre virksom-
hederne til at opbygge et stærkt beredskab for social, 
etisk og miljømæssig ansvarlighed, der kan håndtere 
og forebygge ulykker. Desuden er det målet at at gøre 
virksomheder omstillingsparate til fremtidige markeds-
udviklinger, statslig regulering og forventninger fra deres 
interessenter. 

Salg af aktier baseret på etiske kriterier og dårlig hånd-
tering af sociale, etiske og miljømæssige forhold kan ske 
som en sidste udvej efter beslutning i bestyrelsen.  

PBU fremmer åbenhed og gennemsigtighed i vores 
investeringer og opdaterer løbende lister over aktieinve-
steringer på hjemmesiden. 

PBU har fokus på børsnoterede aktieselskaber. Når det 
er muligt, vil vi undersøge, hvordan social ansvarlighed 
kan fremmes effektivt og omkostningsbevidst i relation 
til andre aktivtyper. 

PBUs interne arbejdsgruppe for investeringsetik mø-
des jævnligt for at diskutere udmøntning af den 
overordnede strategi samt specifikke industri- eller 
virksomhedsforhold.

4% Andre

32% Direktører  
& bestyrelser

12% Løn & honorarer25% Kapital

9% Fusion & 
opkøb

18% Aktionærforslag
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De særlige anbefalinger kan føjes til FN’s bestræbelser 
på at skabe mere opmærksomhed, om hvordan virk-
somheder inden for rammerne af Global Compact kan 
fremme respekten for menneskeretigheder.

Klimaforandring
Selvom det fortsat ikke er lykkedes at skabe klare in-
ternationale reduktionsmål for CO2, så er der nationale 
og regionale bestræbelser, bl.a. i EU, angående hvordan 
man håndterer udfordringerne i forbindelse med global 
opvarmning og klimaforandring og den gradvise reduk-
tion af afhængigheden af fossile brændsler som olie, kul 
og gas og omstilling til bæredygtige energikilder. 

I løbet af 2010 har nationale regeringer taget betydelige 
skridt for at imødekomme krav om mindre påvirkning 
af klimaet med drivhusgasser, og det er tydeligt at det 
er en dagsorden, som fylder meget i virksomheder-
nes måde at indrette deres nuværende og fremtidige 
virksomhed.

Kina – som har fået status som hele verdens fabrik – har 
betydelige problemer med forurening, – der truer Kinas 
fortsatte økonomiske fremskridt – fået regeringen til at 
prioritere miljøforbedrende og energibesparende tiltag, 
herunder lukning af forældede og utidssvarende fabrikker, 
for at få bugt med forurening af luft, vand og jord.

Fokus på sundhed 
I tillæg til engagement på den samlede aktieportefølje, 
har PBU udviklet et særligt fokus på sundhed, hvor vi kan 
bidrage til samarbejdet med F&C Investments og andre 
investorer. Dialogen er rettet imod 12 udvalgte globale 
virksomheder inden for følgende industrier: 

• Fødevareproducenter og detailhandelsvirksomheder 
• Pharma- og medicinalvirksomheder
• Producenter af husholdningsartikler

Honorering af virksomhedens ledelse
Efter finanskrisen har der blandt aktionærerne været 
en forventning om, at den fremtidige honorerering af 
direktører og bestyrelsesmedlemmer skulle være tættere 
knyttet til virksomhedens finansielle resultater over en 
årrække og ikke – som det sås før finanskrisen – til en 
stærkt risikovillig og ofte spekulativ satsning på kortsig-
tede resultater. 

Et af kravene fra aktionærerne er, at virksomhederne skal 
give aktionærerne mulighed for at give en vejledende 
stemme om niveau og sammensætning af honorarer. Det 
er der mange virksomheder, som har indvilget i, og det er 
i nogle lande som USA og England gjort til et krav til alle 
børsnoterede virksomheder. Der er også virksomheder, 
som er gået et skridt videre og som gør ledelsens hono-
rarer afhængige af omfanget af virksomhedens fremskridt 
på det sociale, etiske og miljømæssige område.

Presset fra aktionærerne har ført til der er skåret ned på 
eksorbitante bonus’er, aktiooptioner og gyldne aftrædelses-
ordninger, og det er set med PBUs øjne meget positivt.

Menneskerettigheder og etik i områder plaget 
af konflikt
I juni 2010 færdiggjorde FN retningslinjer for ansvarlig 
virksomhedspraksis i områder plaget af væbnet og etnisk 
konflikt og hvor de politiske, sociale og miljømæsige 
rammebetingelser gør det særlig svært at operere. Det er 
lande som Sudan, Burma, Indonesien, Columbia og DRC 
Congo med flere. Det er ønsket, at retningslinjerne skal 
skabe et bedre grundlag for at håndtere de komplekse 
problemstillinger, som der er i konfliktfyldte lande.

F&C Investments deltog i omfattende konsultationer 
mellem FN, virksomheder og investorer og var med til at 
udforme anbefalingerne. Anbefalingerne kan læses på 
Global Compact’s hjemmeside: www.unglobalcompact.org
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Indhold og mål for dialogen er centreret om 
følgende emner:

Adgang til medicin
• At gøre livsnødvendig medicin 

tilgængelig for fattige og sårbare 
grupper i kraft af lavere priser og mere 
målrettet distribution.

• Problemer i tilknytning til beskyttelse 
af patenter.

• Opfordre virksomheder til at udvikle en 
ansvarlig og forretningsmæssig tilgang 
til adgang til medicin.

• Merck annoncerede et strategisk 
samarbejde med Adcock Ingram fra 
Sydafrika for at promovere og distri-
buere håndkøbsmedicin og udvalgte 
receptpligtige medicinalprodukter.

• Novartis har introduceret en prispolitik 
for leukæmimedicin, som vil fremme 
fattiges adgang til medicin.

• Eli Lilly har færdiggjort en strategi 
for øget salg af medicin til emerging 
markets.

• GlaxoSmithKline og Pfizer har etable-
ret et fælles selskab, der skal udvikle 
og sælge hiv/aids medicin.

Problem- 
katalog

Målsætninger  
i 2010

Resultater  
i 2010

Problem- 
katalog

Målsætninger  
i 2010

Resultater  
i 2010

Ernæring
• Livsstilsrelaterede sygdomme så som 

fedme, diabetes og hjertekarsygdom-
me fra højt indhold af sukker, umæt-
tet fedt og salt i kombination med 
utilstrækkelig motion. 

• Produktberigelse.
• Mærkning, der kan muliggøre et 

 informeret forbrugervalg.

• Opfordre virksomheder til at forbedre 
den ernæringsmæssige produktprofil, 
etablere klare standarder for mærkning 
og udvikle ansvarlig markedsføring.

• Unilever har lavet en forbedret praksis 
for vurdering af produkters ernærings-
værdi i forhold til egne og konkurrent-
ers standard.

• Danone har ændret sine globale frivil-
lige retningslinjer for markedsføring 
til børn, der følger bedste praksis i 
branchen 

• PepsiCo har lanceret en bedre proce-
dure for evaluering af føde- og drik-
ke varers ernæringsindhold.

Problem- 
katalog

Målsætninger  
i 2010

Resultater  
i 2010

Produktsikkerhed
• Fødevareforurening 
• Kemirester

• Opfordre virksomheder til at sikre en 
stærk kvalitetskontrol med virkning for 
egen produktion og leverandører.

• Nestlé har forbedret sine globale føde-
varekvalitetskontroller efter skandalen 
med melamin i mælkepulver i Kina.
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bl.a. i ulandene. Seminaret gav også mulighed for at 
møde andre F&C-klienter som har fokus på sundhed i 
deres engagementarbejde, bl.a. de praktiserende læger 
i Holland.

In 2011 ønsker PBU yderligere at udvikle sit fokus på 
sundhed, som er kritisk for hundreder af millioner af 
mennesker i hele verden, som ikke har den fornødne 
adgang til medicin samt til sunde og sikre fødevarer og 
produkter.  

Investeringer i bæredygtig energi 
og renere teknologi
Investeringer i bæredygtig energi og renere teknologi 
udgør et vigtigt supplement til PBUs investeringer. Det 
fylder omkring 2-3 pct. af vores samlede investeringer, 
og det er et område, hvor PBU forventer fornuftige af-
kast, og som følge deraf kan vokse i omfang. 

Investeringerne bidrager til en bedre udnyttelse af eksi-
sterende energikilder, udvikling af nye renere teknologier 
og udvikling af vedvarende energikilder såsom solenergi 
og vindenergi i Sydeuropa og Østeuropa.

Partnerskabsprojekter omkring 
bredere udviklingsmål
PBU er ligeledes involveret i partnerskabsprojekter med 
nationale og internationale udviklingsinstitutioner, hvor 
det bredere formål udover at skabe gode investeringsaf-
kast er at bidrage til reduktion af fattigdom og skabelse 
af vækst og udvikling. 

Siden 2007 har PBU været en del af en investeringsfond 
målrettet små- og mellemstore virksomheder i Vietnam, 
Egypten og andre nye vækstmarkeder. Fonden blev 

Eksemplerne på udvalgte resultater fra dialogen om 
sundhed viser tydeligt, at der er en klar sammenhæng 
mellem social ansvarlighed og virksomhedernes poten-
tiale for fremtidig vækst og indtjening. 

1 mia. mennesker – 1/6 af verdens befolkning - lider 
under en eller flere forsømte tropiske sygdomme. 
Sygdommene er koncentreret i lavindkomstlandene. 

PBU bruger sin stemme i forhold til verdens medicinalsel-
skaber til at forbedre adgangen til livsvigtig medicin. 
Det være sig sygdomme som hiv/aids, malaria, tb eller 
diabetes eller mere sjældne tropiske sygdomme. 

Overvægt og fedme er en stor sundhedsomkostning. 
Ikke bare i de velstående lande, men også i udvik-
lingslandene, hvor overvægt er et voksende problem. 
Overvægt er bl.a. forbundet med hjertekarsygdomme, 
diabetes og visse kræfttyper. 

PBU bruger sin stemme i forhold til globale fødevarepro-
ducenter og detailhandel for at give forbrugerne et infor-
meret valg i form af retvisende markedsføring og bedre 
information om de produkter, som de forbruger.

Samarbejdet med andre investorer er et 
 vigtigt bidrag til PBUs arbejde. 
På et seminar for F&C’s klienter i november 2010 mødte 
PBU repræsentanter fra medicinalselskaberne Novartis, 
GlaxoSmithKline og Verdenssundhedsorganisationen 
WHO, hvor vi drøftede emnet: adgang til medicin, der 
handler om at skabe adgang til livsvigtig medicin for 
mennesker fra lavindkomst- og mellemindkomstgrupper, 
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oprettet i samarbejde med Danida og andre danske 
 pensionsselskaber og med teknisk assistance til at 
 udvikle social ansvarlighed i virksomhederne. 

Den oprindelige fond har været så succesfuld, at PBU 
har kunnet indgå i en tilsvarende fond, denne gang uden 
inddragelse af Danida. 

PBU er senest sammen med en anden statslig udvik-
lingsaktør IFU (Industrialiseringsfonden for udviklingslan-
dene) og med pensionskassen PKA gået ind i en fond, 
der skal indskyde ansvarlig kapital i mikrokreditinstitut-
ter i Indien, Østafrika og Sydamerika. Filosofien bag 
mikrokreditinstitutterne, er at de skal formidle små lån til 
private ofte meget fattige mennesker, som ellers ikke har 
adgang til finansiering. 

Det udførende arbejde gennemføres af LD Invest og 
 fonden er endnu så ny, at vi først nyligt er begyndt at 
indgå aftaler med lovende institutter, og derfor ikke har 
nogen konkrete erfaringer eller resultater. 

Eksempel

Bæredygtig plantagedrift
Tropeskov i Indonesien og Malaysia ryddes for at gøre 
plads til palmeolieplantager, som i omfang er vokset 
med 43 pct. over de sidste tyve år. De stadigt flere 
store palmeolieplantager fører til ulovlig skovrydning, 
 ubæredygtig plantagedrift og tab af biodiversitet. 

PBU har sat fokus på problemet i sin dialog med plan-
tageselskaber og store fødevareproducenter. 

Det kombinerede pres fra investorer, kunder og miljø-
organisationer har ført til at store globale fødevare-
producenter som Unilever og Nestlé – som er stor-
aftagere af palmeolie – har forpligtet sig til fra 2015 
udelukkende at indkøbe palmeolie fra bæredygtige 
plantager. 

Unilever og Nestlé har suspenderet handel med en 
 indonesisk palmeolieproducent, som har været særlig 
hårdt kritiseret. F&C Investments (PBUs samarbejds-
partner på etisk og ansvarligt ejerskab) har besøgt 
 plantagen som led i dialog med producentens ejere, 
selskaberne Sinar Mas og Golden Agri. Golden Agri’s 
bestyrelse har siden fulgt flere af F&C Investments 
anbefalinger, herunder at blive medlem af en  interna-
tional producentsammenslutning, der samarbejder om 
bæredygtig plantagedrift.

Eksempel
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PBU kommunikerer ligeledes løbende via sin delege-
retblog, om etiske spørgsmål og hvordan vi lever op til 
ansvaret som ansvarlig investor. 

Emner med særlig interesse for de delegerede, herunder 
PBUs strategi for etisk ansvarligt ejerskab gøres desuden 
til genstand for diskussion på udvalgte delegeretmøder. 

I slutningen af 2010 evaluerede bestyrelsen PBUs stra-
tegi for social ansvarlighed i investeringerne, og i april 
2011 skal de medlemsdelegerede give deres besyv med 
om det er den rigtige måde, som PBU arbejder med so-
cial ansvarlighed, eller om der skal ske ændringer.  

Kommunikation med bestyrelse, delegerede og medlem-
mer er et vigtigt element i PBUs virksomhed. Kvartalsvis 
modtager bestyrelse og delegerede en status over PBUs 
implementering af samfundsansvar i investeringerne. 
Rapporteringen indeholder hovedemner fra dialogen 
med virksomheder i PBUs investeringsportefølje og de 
opnåede milepæle. 

Med video og pjece om ”investering og omtanke” har 
PBU taget et vigtigt skridt til at bringe kommunikation 
om håndtering af vores samfundsansvar i investerin-
gerne i øjenhøjde med medlemmerne. Video og pjece 
forklarer på en enkel måde, hvordan PBU investerer og 
arbejder med etiske forhold.

Kommunikation med bestyrelse, 
delegerede og medlemmer 

 

Pædagogernes Pensionskasse 

Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup – Telefon 70 11 20 11  

medlem@pbu.dk – www.pbu.dk

Du kan læse mere om PBU’s håndtering af social, 

etisk og miljømæssig ansvarlighed i investeringerne 

på vores hjemmeside: www.pbu.dk

Investering med 
omtanke 

På dvd’en kan du se en videopræsentation om

PBU’s arbejde med ansvarlige investeringer.

 Dvd’en understøttes af Windows Media Player, Windows 7, Windows XP eller Mac OS X

PBU etik omslag.indd   1

22/11/10   11.40

Investering med omtanke
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I 2010 har Dansif haft medlemsaktiviteter inden for 
følgende emner:

• Investeringer i de besatte områder af Palæstina med 
oplæg fra bl.a. Udenrigsministeriet

• Investeringer i kontroversielle våben
• Tilslutning til FN’s Principles of Responsible Invest-

ment (PRI)

NVIR – Netværket for god virksomhedsetik og 
ikke-finansiel rapportering, er et forum for danske 
virksomheder og institutionelle investorer som har inte-
resse i at debatere og fastlægge en fælles forståelse af 
forretningsetik og ikke-finansiel rapportering. 

I 2010 har NVIR haft fokus på følgende emner:

• NGO virksomhedspartnerskaber
• Implementering af samfundsansvar i egen organisa-

tion
• Virksomheders samfundsansvar, PR og markedsdan-

nelse
• Virksomheders samfundsansvar fra et investorper-

spektiv

Danske pensionskasser og institutionelle investorer har 
brug for at gøre sig deres erfaringer med, hvad som 
virker og ikke virker, og derfor er deltagelse i netværk en 
væsentlig kilde til ny viden og erfaringsudveksling. 

PBU er medlem af flere netværk om social ansvarlighed, 
bæredygtighed og ansvarlig investering:

Global Compact Nordisk Netværk er et regionalt 
netværk under FN Global Compact. 

Formålet med det regionale netværk er at: 
• Fremme Global Compact
• Tilvejebringe et forum for erfaringsudveksling for 

nordiske Global Compact medlemmer  
• Demonstrere god praksis
• Inspirere og assistere med implementeringen af Glo-

bal Compact’s 10 principper.  

Der er omkring 80 medlemmer af det nordiske netværk. 
Medlemskab er muligt for virksomheder og erhvervsor-
ganisationer fra Danmark, Finland, Norge, Sverige og 
Island, som har tilsluttet sig Global Compact. 

Dansif – Danish Social Investment Forum
– er et netværksforum for professionelle investorer, råd-
givningsvirksomheder og andre der beskæftiger sig med 
ansvarlige investeringer i Danmark. Dansif blev etableret 
i 2008 med PBU som en af stifterne.   

Deltagelse i netværk om bæredygtighed og 
ansvarlig investering 
Det er fortsat et relativt nyt arbejdsområde for danske investorer at tage aktivt stilling 
til samfundsansvar i investeringerne. 
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