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Sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold i investeringerne
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Sociale forhold er underprioriteret i institutionelle investorers aktive ejerskab. Det på trods
af, at der er klare, umiddelbare sociale skævheder og uretfærdigheder, som berører flere
hundrede millioner arbejdere i industri, handel, service, fiskeri og landbrug. Kvinder og børn er
særligt udsatte og derfor særligt prioriteret i vores arbejde. Ordentlige arbejdsvilkår, inklusion,
chancelighed og retfærdige skattesystemer er fundamentet for at skabe en bæredygtig udvikling
for mennesker og samfund.
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STØTTE TIL GLOBAL COMPACT
Investering med omtanke

Pædagogernes Pension (PBU) har ansvaret for, at vores
medlemmer er trygge ved den måde, vi investerer deres opsparing
til pension. Det er altafgørende for os, at medlemmernes penge
investeres med omtanke, og det betyder helt konkret, at vi
investerer med gode afkast side om side med høj ansvarlighed.
PBU tager det alvorligt, at vi har et medansvar for de virksomheder,
vi investerer i. Derfor har vi i 2020 gennemført en væsentlig
reduktion i antallet af virksomheder, PBU investerer i. Alene på
aktiesiden er PBU gået fra at investere i mere end 3.000 selskaber
til i dag at investere i omkring 600 selskaber. Og det er ambitionen
at reducere kompleksiteten i vores portefølje endnu mere uden at
gå på kompromis med afkast og risiko. PBU går den vej, fordi vi vil
have et nært kendskab til de virksomheder, vi investerer i, samtidig
med, at vi med de større ejerandele i de enkelte virksomheder
styrker mulighederne for at påvirke selskabernes adfærd.
En medlemsundersøgelse, vi gennemførte i 2020, viste, at 9 ud
af 10 medlemmer synes, det er meget vigtigt eller vigtigt, at PBU
investerer ansvarligt og bæredygtigt. Undersøgelsen viste også,
at vores medlemmer (84 pct. af de adspurgte) har en høj grad af
tillid til den måde, PBU arbejder med sit samfundsansvar.
I 2018 gjorde PBU i dialog med de medlemsdelegerede det
sociale område i pensionsselskabets arbejde med ESG og
aktivt ejerskab til fokusområde for de kommende tre-fire år.
PBU gennemfører fx målrettede investeringer, der understøtter
den sociale platform. Investeringerne sammentænker finansielt
afkast med sociale forbedringer, såkaldte impact investeringer.
I 2020 har PBU gennemført en ny investering i en fond rettet
imod unoterede investeringer i Vietnam, Filippinerne og
Indonesien i sektorer med høj vækst og med et særligt fokus
på kvindelige entreprenører, virksomheder ledet af kvinder og
inden for brancher med et højt element af kvindelig arbejdskraft
og som har fokus på ligestilling mellem kønnene. Herudover har
PBU investeringer i mikrofinans og finansiel inklusion med fokus
på kvinder i Asien, Latinamerika og Afrika.

Det er områder, hvor PBU kan gøre en forskel og vise en vej
frem som konstruktiv og kritisk investor, der modsvarer vores
ansvar som mangeårigt medlem af FN’s Global Compact. Det
er samtidig områder, som bidrager til FN’s verdensmål, hvilket
er med til at definere PBU’s ansvar i forhold til respekt for
menneskerettigheder, varetagelse af arbejdstagerrettigheder,
beskyttelse af miljøet og bekæmpelse af korruption.
Konsekvenserne af klimaforandringer har også betydning
for PBU som investor, både som aktør og gennem de direkte
effekter på porteføljen, af den løbende globale omstilling til en
økonomi, som er mindre afhængig af fossile brændsler. Og til
en økonomi, som vægter vedvarende energi, energieffektivitet
og grønne teknologier stadig mere.
Bestyrelsen vedtog i 2020 en klimapolitik, der indebærer
eksklusion af 144 virksomheder inden for fossil energi med
fokus på de mest forurenende og klimaskadelige sektorer;
termisk kuludvinding, kulbasererede kraftværker og oliesand.
Samtidig er målet, at investeringerne samlet set er CO2 neutrale senest i 2050. Klimapolitikken er udformet med
respekt for, at fossile investeringer (primært olie og gas) i en
årrække fortsat vil indgå i porteføljen, men også, at PBU ser
sig som en del af den nødvendige omstilling af økonomien
mod mindre afhængighed af fossil energi og mere vægt
på alternative energiformer og grønne og bæredygtige
teknologier.
Jeg håber, at mine indledende ord har givet dig lyst til at læse
mere om vores sociale fokusområde, vores syn på klima og de
øvrige tiltag, som PBU har gennemført i 2020 for at investere
ansvarligt og varetage vores aktive ejerskab.

God læselyst
Sune Schackenfeldt
Administrerende direktør
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OM DENNE RAPPORT
Rapport om Samfundsansvar 2020 giver en status over mål
og resultater i PBU’s implementering af Global Compacts ti
principper. Rapporten dækker perioden januar til december 2020.
I rapporten gør vi status over de områder, som vi har arbejdet
særlig intensivt med, og de resultater, vi har opnået i arbejdet.
Med rapporten opfylder vi samtidig den lovpligtige redegørelse
for samfundsansvar og forpligtelsen til at rapportere om
fremskridt i arbejdet med implementering af Global Compact
(Communication on Progress). Rapporten udgør desuden
– sammen med afsnit om samfundsansvar i PBU’s årsrapport –
grundlaget for opfyldelsen af PBU’s udøvelse af aktivt ejerskab,
der følger af ændringerne til EU’s aktionærrettighedsdirektiv.
PBU’s principper for udøvelsen af samfundsansvar er fastlagt dels i
investeringspolitikken, som indgår i bestyrelsens forretningsorden,
dels i vores Politik for ansvarlig investering og aktivt ejerskab samt
Skattepolitik, som begge er tilgængelige på pbu.dk.
Rapporteringen handler ud fra et væsentlighedskriterium om
investeringerne, som udgør det vigtigste forretningsområde
i relation til varetagelsen af PBU’s samfundsansvar. PBU
opfatter arbejdet med samfundsansvar som en integreret del
af investeringsvirksomheden.
Det er vores ambition at give et fyldestgørende billede af
vores påvirkninger af det omgivende samfund og at fortælle
åbent om de udfordringer, som vi løbende er konfronteret
med i investeringsvirksomheden. Rapport om Samfundsansvar
suppleres af diskussioner i bestyrelse og delegeretforsamling
samt af information på pbu.dk, hvor information og statistik om
aktiv ejerskabsaktivitet opdateres kvartalsvis.

Global Compact udgør et vigtigt grundlag for varetagelse
af vores samfundsansvar. Sammen med tilslutningen til de
FN-støttede Principper for Ansvarlig Investering (PRI) og
opbakningen til OECD’s retningslinjer for multinationale
selskaber er interessefællesskabet i Global Compact kernen
i vores politik for Ansvarlig investering og aktivt ejerskab.
Politikken kan læses på pbu.dk/ansvar.
Denne rapport findes på pbu.dk/ansvar og på Global
Compacts hjemmeside globalcompact.org.

––––––––––––––––––––––––––––––––

OM PBU
PBU er arbejdsmarkedspensionsselskab for mere end 120.000
pædagoger, hvoraf hovedparten er dækket af overenskomst
mellem Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
(BUPL) og Kommunernes Landsforening (KL).
PBU har aktiver for ca. 85 mia. kr., og vi har årlige
indbetalinger fra medlemmerne på ca. 3,5 mia. kr.
Pensionsselskabet investerer sine midler i børsnoterede aktier,
obligationer, unoterede aktier, ejendomme og alternative
investeringer (vedvarende energi, infrastruktur m.m.).
Du kan læse mere om PBU og om året, der gik, i Årsrapport for
Pædagogernes Pension 2020, som findes på pbu.dk.
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Om Global Compact
Global Compact indebærer, at virksomheder støtter
og implementerer et sæt kerneværdier på områderne
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,
miljøbeskyttelse og antikorruption.
De fire indsatsområder er formuleret i ti principper, som
man kan læse mere om på Global Compacts hjemmeside
unglobalcompact.org

MÅL MED VORES SAMFUNDSANSVAR
Ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift giver på sigt det bedste afkast
PBU vurderer, at der er en positiv sammenhæng mellem at
drive en fremtidsrettet og bæredygtig forretning og evnen til
at opnå et godt afkast. Som langsigtet investor giver denne
måde at arbejde på samtidig det bedste afkast på sigt. Den
tankegang er bærende for varetagelsen af vores forpligtelser
som ansvarlig investor.
Som led i dialogen med medlemsdelegerede og medlemmer har
vi i 2020 spurgt et repræsentativt udsnit af medlemmerne om
deres syn på PBU’s pensionsprodukt og investeringspolitikken.
Medlemsundersøgelsen viste, at 9 ud af 10 medlemmer synes,
det er meget vigtigt eller vigtigt, at PBU investerer ansvarligt og
bæredygtigt. Undersøgelsen viste også, at medlemmerne (84
pct. af de adspurgte) har en høj grad af tillid til den måde, PBU
arbejder med sit samfundsansvar. For medlemmerne er det
vigtigste område i forhold til samfundsansvar børns rettigheder,
efterfulgt af klima, sundhed, miljøbeskyttelse og ansvarlig skat.

Overvågning af porteføljen
Vi overvåger løbende vores investeringsportefølje for
at vurdere, om virksomheder bryder lovgivning eller
internationale konventioner, og vi vurderer også, hvordan
virksomheder er forberedt på at håndtere udfordringerne på
det sociale, ledelsesmæssige og miljømæssige område. PBU
har i det arbejde fokus på at påvirke virksomhedernes adfærd
og forbedre deres standarder.
PBU har i 2020 styrket sit arbejde med ansvarlighed i
investeringerne ved at reducere antallet af virksomheder i
porteføljen markant. Vi har reduceret antallet af børsnoterede
aktieselskaber i porteføljen fra mere end 3.000 selskaber

til aktuelt omkring 600 selskaber. Tankegangen bag er at
øge opmærksomheden om det enkelte selskab og opnå
større vægt i vores aktive ejerskab. Vi har også intensiveret
samarbejdet med nu færre forvaltere og på de enkelte
investeringer. Og det er ambitionen at gøre noget tilsvarende
i andre dele af porteføljen og på den måde understrege
vigtigheden af, at PBU tager ansvar for sine investeringer.
Kun i de tilfælde, hvor en virksomhed ikke er modtagelig
for vores argumenter, eller hvor der er tale om bevidste og
gentagne handlinger, overvejer PBU eksklusion. Traditionelt har
PBU været tilbageholdende med at ekskludere selskaber, men
vi har strammet forventningerne, og vi har i samarbejde med
vores eksterne ESG-rådgivere etableret mere klare tidsfrister for,
hvornår de forskellige milepæle i dialogen skal være opfyldt.
I 2020 har PBU ekskluderet 144 selskaber, som vi vurderer ikke
er i overensstemmelse med målsætningerne i Paris-aftalen om
at reducere udledningen af drivhusgasser og bekæmpe global
opvarmning. Det drejer sig om virksomheder indenfor fossil
energi i de sektorer, der er mest energiintensive, forurenende,
og CO2 -udledende.

Ambitionen på det sociale område
Den globale COVID-19-pandemi har understreget betydningen
af det sociale område. Pandemien har vist, at de globale
sociale skævheder gentages, og mange har mistet arbejde
og livsgrundlag. PBU har en ambition om at gå forrest med
at betone vigtigheden af sociale skævheder, lave standarder
for arbejdsforhold og direkte uretfærdigheder, som berører
flere hundrede millioner arbejdere i industri, handel, service,
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––––––––––––––––––––––––––––––––
Som ansvarlig investor er PBU forpligtet til at respektere
fundamentale menneskerettigheder og rettigheder på
arbejdspladsen samt at beskytte det omgivende miljø og de
mennesker, der er påvirket af investeringsaktiviteterne.
––––––––––––––––––––––––––––––––

Sådan arbejder PBU med sit samfundsansvar:
•

•

•

Global Compact og de FN-støttede Principper for Ansvarlig
Investering (PRI) udgør grundlaget for vores relation til
eksterne kapitalforvaltere og andre samarbejdspartnere. I
sammenhæng udgør de to fællesskaber et internationalt
og universelt grundlag for ansvarlig og bæredygtig
virksomhedsdrift.
Vi samarbejder med ligesindede pensionsselskaber for
at øge vægten af vores indflydelse og for at gøre vores
stemme gældende i de virksomheder, vi investerer i.
Vi integrerer sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige
forhold (ESG) i investeringsprocessen på tværs af alle
aktivklasser.

––––––––––––––––––––––––––––––––

fiskeri og landbrug. Vi tror på, at PBU kan gøre en forskel på
det sociale område ved at være den stemme i branchen, der
har modet til at sætte det sociale område på landkortet. Det
arbejde kan du læse mere om på side 12.
PBU skal fortsat være på niveau med branchen på alle traditionelle
ESG-områder. Det kræver i sig selv en betydelig indsats, og
vi skal fortsat have en aktiv og fremsynet politik og et aktivt
ejerskabsprogram om klima og miljø, biodiversitet, menneske
rettigheder, arbejdstagerrettigheder og god selskabsledelse.

Tilslutning til PRI
Med beslutningen om at tilslutte sig de FN-støttede Principper
for Ansvarlig Investering (PRI) er PBU blevet en del af det
største fællesskab for institutionelle investorer, der bekender
sig til ansvarlig investering. PRI er et vigtigt omdrejningspunkt
for diskussioner om ansvarlig og bæredygtig investering. Det
er samtidig en organisation med stor opbakning fra danske
pensionsselskaber og øvrige institutionelle investorer. PBU
skal rapportere første gang til PRI i 2022. Tilslutningen til
PRI supplerer PBU’s tilhørsforhold til Global Compact, hvis ti
principper for ansvarlig virksomhedsadfærd er en velegnet
målestok for vurdering af virksomheder, som PBU investerer i.

Våbenproducenter og våbenhandel
Det er vigtigt for PBU, at vi investerer i overensstemmelse med
medlemmernes værdier og interesser. Vi er kritiske over for,
hvilke selskaber vi investerer medlemmernes penge i, og der
er områder, som vi ikke vil investere i.
PBU har løbende strammet op på sin investeringspolitik. I
2019 tog vi atomvåbenproducenter fuldstændigt ud af vores
portefølje, da det var uforeneligt med medlemmernes ønsker.
I forvejen ekskluderede PBU, producenter af landminer,
klyngebomber, hvid fosfor-våben samt kemiske og biologiske
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våben. Det er ikke altid nemt at identificere virksomhederne,
ligesom der er mange virksomheder, der både er involveret i
produktion til civil og militær brug.
I 2020 har vi desuden arbejdet på at styrke overvågningen af
våbenproducenter, der handler med lande i krig og konflikt, og
hvor der er stor sandsynlighed for, at international folkeret og
krigens love bliver brudt.
Udviklingsorganisationen Oxfam IBIS udpegede i sin rapport
fra december 2020 Yemen-krigens våben betalt af danske
pensionspenge PBU som det eneste pensionsselskab blandt
de 16 største pensionsselskaber i Danmark, der ikke har
investeret i virksomheder, som Oxfam IBIS forbinder med salg
af våben til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater.

Begge lande er omfattet af et dansk forbud mod salg af våben
og såkaldte dual-use produkter.
Alle PBU’s våbeneksklusioner gennemføres for at begrænse skader
på uskyldige civile i forbindelse med krig og væbnet konflikt.
I tillæg til den løbende overvågning af porteføljen og
den individuelle dialog med virksomheder, har PBU et
antal projekter, som omfatter dialog med et større antal
virksomheder, som har fælles udfordringer. Du kan læse mere
om disse projekter fra side 14.

PBU er det gode eksempel
Som det eneste af Danmarks 16 største pensionsselskaber har Pædagogernes Pension, PBU, undladt at investere
i selskaber, der bidrager til krigen i Yemen – en krig, der har forårsaget verdens største humanitære katastrofe.
Oxfam IBIS opfordrer andre pensionskasser til at følge det gode eksempel.
En ny rapport fra Oxfam IBIS afslører, at 15 af de 16 største danske pensionskasser tilsammen har 2,9 milliarder
kroner investeret i 21 selskaber, der enten producerer og eksporterer våben, våbendele eller andet krigsmateriel til
Saudi Arabien og De Forenede Arabiske Emirater – våben, der med stor sandsynlighed bliver brugt i krigen i Yemen.
Men Pædagogernes Pension, PBU, er en undtagelse. De [PBU] har lige præcis 0 kroner i de undersøgte selskaber.
Oxfam IBIS
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INDSATSER OG RESULTATER
Ansvarlig investering er ligestillet med målet om det bedst mulige afkast

I 2016 introducerede vi den dobbelte bundlinje i den måde, vi
tænker og investerer på. Den dobbelte bundlinje indebærer,
at vi lægger samme høje vægt på afkast og på ansvarlighed i
investeringerne. Begge dele skal således være opfyldt – vi går
ikke på kompromis med nogen af delene.

vi skal sætte for byggerier og den løbende drift, hvad angår
arbejdsmiljø, energieffektivitet, CO2 -udledning, indeklima og
udendørsområder. En af de ting, der undersøges, er, hvordan
PBU’s ejendomme lever op til voksende krav i forhold til
forebyggelse af stormskader, nedbør og stigende vandstand.

Det samtidige fokus på afkast og ansvarlighed indebærer, at
vi med udgangspunkt i tyngden på børsnoterede aktier og på
virksomhedsobligationer udbreder arbejdet med ansvarlighed til
alle typer af investeringer: ejendomme, infrastruktur, obligationer,
unoterede aktier m.m. Det indebærer samtidig, at vi gennemfører
forundersøgelser af investeringers mulige sociale og miljømæssige
påvirkninger, før vi beslutter os for at investere.

Aktivt ejersksab
Aktivt ejerskab er kernen i PBU’s arbejde med ansvarlighed. Det
indebærer, at vi tager ansvar for vores investeringer og påvirker
investeringerne i deres fulde levetid – fra idé til udførelse og drift.

Forvalterdialog

PBU’s mål med dialogdrevet aktivt ejerskab er at nedbringe
vores investeringsmæssige risiko. Vi ønsker samtidig at skærpe
selskabernes fokus på social, ledelsesmæssig og miljømæssig
ansvarlighed.

Arbejdet sker i en løbende proces med større inddragelse af
eksterne kapitalforvalteres egne grundlag og forståelse af
vigtigheden af ansvarlighed og bæredygtighed. PBU’s grundlag
bliver skrevet ind i forvalterkontrakterne, og der gennemføres
løbende statusmøder med fokus på relevante ESG-forhold i
porteføljevirksomhederne.

I det følgende beskrives i oversigtsform vores indsatsområder
og resultater, og hvordan vi har stemt på virksomhedernes
generalforsamlinger. Herefter går rapporten mere i dybden
med de emner og virksomheder, som vores dialog har været
koncentreret om i 2020.

Den foreløbige erfaring viser, at det er muligt at højne vores
eksterne kapitalforvalteres fokus på ESG-forhold. Erfaringen
viser også, at det er vigtigt, at hensynet til den dobbelte
bundlinje kommer ind i investeringsprocessen så tidligt som
muligt. På den måde kan vi sikre, at forvalteren har det
tydeligt på sin radar og er klædt på til at løfte sit ansvar for
at undersøge investeringers mulige sociale og miljømæssige
påvirkninger, før det besluttes at investere.

I EU forstærker man gradvist reguleringen af investorers og
virksomheders arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed.
Det indebærer bl.a., at det er blevet lovpligtigt at redegøre
for arbejdet med aktivt ejerskab, herunder at offentliggøre,
hvordan man som investor har stemt på virksomhedernes
generalforsamlinger. PBU har været forudseende og taget hul
på dette lang tid før, det blev et lovkrav, og vi har fx siden 2018
vist på pbu.dk, hvordan vi stemmer.

Bæredygtige ejendomme
I efteråret 2020 igangsatte vi i samarbejde med Rambøll et
strategiudviklingsprojekt for vores danske ejendomsportefølje.
Projektet retter sig imod ejendomme, som PBU udvikler,
ejer og driver og skal definere, hvilke bæredygtighedskrav

Før lovkravet fulgte PBU Anbefalinger for aktivt Ejerskab fra
Komiteen for God Selskabsledelse. Det overordnede formål
med anbefalingerne, som nu er videreført i lovgivningen, er at
fremme børsnoterede selskabers langsigtede værdiskabelse
ved at påvirke virksomhedsudøvelsen og sikre vigtige hensyn
til sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold.
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PBU samarbejder i udøvelsen af vores aktive ejerskab med flere
eksterne ESG-rådgivere. Vores vigtigste samarbejdspartner på
børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer er investerings
selskabet BMO Global Asset Management (BMO). Selskabet
arbejder fra London og er del af den canadiske bankgruppe
Bank of Montreal. BMO rapporterer til os om virksomhedernes
overholdelse af arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og
klima samt forretningsetik og god selskabsledelse.
Hvert år definerer vi sammen med vores rådgivere et antal
projekter, der er retningsgivende for dialogen med virksomheder.
Samtidig identificerer vi de virksomheder, som dialogen
koncentreres om. Virksomhederne er udvalgt ud fra en individuel
risikoscore, lande- og sektorrisiko samt deres vægt i vores
portefølje. I 2020 blev dialogen yderligere prioriteret omkring
virksomheder med ringe fokus på ESG og virksomheder, der er
involveret i alvorlige ESG-kontroverser.
I 2020 var vi i dialog med 155 virksomheder i porteføljen
fordelt på 24 lande (Europa: 76 virksomheder; Nordamerika:
56 virksomheder; Asien: 21 virksomheder; Japan: 2
virksomheder) inden for ESG-områderne:
E - Miljøbeskyttelse: Miljøledelse, klimaforandring og
biodiversitet
S - Sociale forhold: Menneskerettigheder og arbejdsforhold
G - God selskabsledelse: Bestikkelse, korruption,
gennemsigtighed og forretningsetik
––––––––––––––––––––––––––––––––

Dialogen har skabt 92 resultater, hvor vi kan påvise, at
virksomheder har ændret adfærd. Et af resultaterne er stor
banken J.P. Morgan Chase, som har forpligtet sig til at skabe
overensstemmelse mellem deres samlede finansielle portefølje
og målene i Paris-aftalen. Det er et betydeligt skridt, da USA’s
største bank har en stor portefølje omkring fossile projekter.
Et andet resultat er den sydkoreanske sværindustriproducent
Posco, som har meddelt, at de vil være CO2 -neutrale i 2050 og
undervejs reducere deres udledninger med 20 pct. i 2030 og
med 40 pct. i 2040.
Resultaterne er ikke altid frugten af vores arbejde alene.
Koalitionen med andre ligesindede investorer og pres fra
fagforeninger og NGO’er er ofte en god løftestang for
konstruktiv dialog med virksomheder. Investorerne har
imidlertid en særlig adgang til virksomhederne baseret på en
forståelse af fælles interesser og fortrolighed.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Dialogen fordelte sig på følgende sektorer:
1 pct. Ejendomme
5 pct. Forsyningsvirksomhed

15 pct. Varige forbrugsgoder
& forbrugerservices

5 pct. Energi
6 pct. Råvarer
15 pct. Ikke-varige
forbrugsgoder

12 pct.
Finansiel virksomhed

Strategi for ansvarlige investeringer
•

•

•

•
•

•

PBU’s tilgang til social ansvarlighed bygger på aktivt
ejerskab. Det er vores ambition at være en aktiv, kritisk og
konstruktiv partner i de virksomheder, vi investerer i.
Målet er at udfordre virksomhederne til at opbygge et stærkt
beredskab for social, ledelsesmæssig og miljømæssig (ESG)
ansvarlighed. Desuden er det målet at gøre virksomheder
omstillingsparate til fremtidig markedsudvikling, statslig
regulering og forventninger fra deres interessenter.
Vi er i løbende dialog med virksomheder om brud på
Global Compacts ti principper og om emner, der udfordrer
virksomhederne.
Salg af aktier baseret på utilstrækkelig håndtering af ESGforhold kan ske efter beslutning i bestyrelsen.
PBU fremmer åbenhed og gennemsigtighed i vores
investeringer og opdaterer løbende lister over aktie
investeringer og stemmeafgivning på hjemmesiden.
ESG-komitéen mødes løbende for at diskutere udmøntning
af den overordnede strategi samt specifikke industri- eller
virksomhedsforhold.

––––––––––––––––––––––––––––––––

13 pct. Sundhed

13 pct. Industri
13 pct. Informationsteknologi

–––––––––––––––––––––––––––––––
Og spredningen på dialogområder var som følger:
3 pct. Forretningsetik

33 pct. Arbejdsstandarder

4 pct. Menneskerettigheder
9 pct. Miljø

12 pct. Sundhed

15 pct. Klima

25 pct. God selskabsledelse
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Stemmeafgivning
Sådan holder vi virksomhedsbestyrelserne
ansvarlige
Med beslutningen om at gå i dialog med virksomhederne om
sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold følger en
forpligtelse til at sætte sig ind i virksomhedernes strategi,
ledelse og håndtering af ESG.
I 2020 har PBU stemt på 820 virksomheders general
forsamlinger. På generalforsamlingerne er der vigtige
spørgsmål til diskussion med betydning for virksomhedernes
ESG-risici og fremtidige evne til at skabe værdi og overskud.
De fleste forslag er fremsat af virksomheden selv, og et
mindre antal er fremsat af aktionærer. Aktionærforslagene
handler i stadig større grad om virksomhedernes håndtering
af ESG-problematikker.
I 79 pct. af forslagene stemte vi sammen med virksomhedens
ledelse. I 21 pct. af forslagene stemte vi imod eller afstod fra
at stemme. De vigtigste årsager til at stemme imod ledelsen
handlede om valg af bestyrelsesmedlemmer (47 pct.) og
aflønning af direktører og bestyrelsesmedlemmer (29 pct.).
Alle stemmer imod ledelsen er blevet fulgt op af kontakt
til virksomheden, hvor vi har redegjort for vores stemme.
Årsagen til, at vi har stemt imod genvalg af bestyrelses
medlemmer, er at de har siddet i bestyrelsen længe og derfor
ikke kan betragtes som uafhængige. En anden årsag er, at
ét bestyrelsesmedlem sidder i mere end 4 bestyrelser og
derfor ikke vurderes at kunne passe sit hverv på en for PBU
tilfredsstillende måde. Vi har fx stemt imod, når ledelsens
samlede lønpakke var for stor i forhold til de opnåede
resultater. Det samme har gjort sig gældende, når der ikke
var sammenhæng imellem risikotagning og den incitaments
baserede del af lønnen. I 2020 er stemmeafgivningen
desuden blevet relateret til, hvordan virksomheden
forholder sig til klimaudfordringerne. Hvis en virksomhed
ikke har gjort tilstrækkelige fremskridt i forhold til Parisaftalen, kan det derfor være en grund til ikke at stemme
for genvalg af bestyrelsesmedlemmer eller ikke godkende
ledelsesaflønningen.

Flytter det noget?
PBU hører ofte indvendinger om, at arbejdet med aktivt
ejerskab ikke har en stor effekt. Vores modargument er, at vi
sammen med ligesindede investorer har en større stemme.
PBU har fastholdt sin linje siden 2008, og synspunkterne får
tilslutning fra stadig flere investorer. Flere og flere begynder
aktivt at udøve deres ejerskab ved bl.a. at stemme på
virksomhedernes generalforsamlinger.
Hos PBU følges dialog og stemmeafgivning ad. Dialog
bruges til at gøre det klart for en virksomhed, hvad vores
stillingtagen til et bestemt emne er, før det kommer til
eventuel afstemning. Hvis emnet kommer til afstemning blandt
aktionærerne, så er stemmeafgivningen en måde at udtrykke
tillid eller manglende tillid til virksomhedens ledelse. Dialogen
kan efterfølgende anvendes til at forklare virksomheden vores
stemme. Vores medlemmer kan via pbu.dk følge med i, hvad
PBU har stemt.
Det er ikke altid, at dialog flytter en virksomheds holdning
eller adfærd. I de tilfælde overvejer vi, om PBU fortsat skal
investere i virksomheden. I 2020 ekskluderede vi et større
antal olie- og gasselskaber, bl.a. giganten ExxonMobil. PBU
har længe vurderet, at ExxonMobil flyttede sig i den rigtige
retning i forhold til klimaudfordringerne. Men trods en
langstrakt dialogproces – sammen med andre investorer i
investorfællesskabet Climate Action 100+ – måtte vi i 2020
erkende, at ExxonMobil ikke var tilstrækkelig seriøs i forhold
til at opstille realistiske og dokumenterbare mål for reduktion
af CO2 -udledningen og for omstillingen af ExxonMobil’s
forretningsmodel.
På samme måde følger vi udviklingen i andre virksomheder
tæt. Det gælder fx onlinevirksomheden Amazon, som for alvor
er ved at etablere sig i Norden. Amazon er under anklage for
dårlige arbejdsforhold og manglende sikkerhed i forbindelse
med COVID-19. Det er alvorlige forhold, og PBU er i kraft af
samarbejdet med BMO i dialog med Amazon om at få rettet
op på forholdene. Indtil videre har responsen været dårlig
på trods af, at virksomheden offentligt har forpligtet sig til
at overholde menneskerettighederne med særlig vægt på
sikkerhed på arbejdspladsen, diversitet, tvungent arbejde og
frihed til at organisere sig i fagforening.

Rapport om Samfundsansvar 2020 | FN Global Compact CoP | 11

Netværk om bæredygtighed og ansvarlig investering
PBU deltager aktivt i netværk, der fokuserer på investorers og virksomheders samfundsansvar.
Vi anser det for centralt at dele viden og erfaringer.

Global Compact Network Denmark er et netværk under FN Global Compact.
Formålet med netværket er at:
•
•
•

Tilvejebringe et forum for erfaringsudveksling for medlemmer af Global Compact
i Danmark.
Demonstrere god praksis.
Inspirere og assistere med implementeringen af Global Compacts ti principper.

Dansif er et netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder
og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. Dansif blev
etableret i 2008 med PBU som en af stifterne. PBU har varetaget formandsposten
siden 2018.

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) er en europæisk
sammenslutning af investorer, der videndeler på klima- og energiområdet. IIGCC
påvirker rammerne for investering i den fremtidige energiforsyning og påvirker
virksomhedernes klimastrategier.

PRI er de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer. Det er seks generelle
retningslinjer for investorers arbejde med samfundsansvar.

Climate Action 100+ er et investorinitiativ rettet mod at sikre, at de største
virksomhedsudledere af CO2 tager de nødvendige skridt for at bekæmpe
klimaforandringer.

Investor Alliance for Human Rights er en kollektiv investorplatform for ansvarlige
investeringer funderet i respekt for menneskerettighederne.
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SOCIAL PLATFORM
Arbejdet med social ansvarlighed
På delegeretmødet i november 2018 så de delegerede frem til et større socialt fokus i PBU’s investeringer og aktive ejerskab. Fokus
i arbejdet med ansvarlighed i de kommende år skal ligge på virksomhedernes sociale forhold indenfor følgende fire områder:

ansvarlig skat:

Vi vil:
• Gå i rette med virksomheder, der unddrager sig skat
• Fremme handlingsorienteret dialog
• Støtte relevante aktionærresolutioner
• Sikre, at PBU ikke medvirker til spekulation i udbyttebeskatning (PBU ophørte fra
begyndelsen af 2018 helt med aktieudlån)

kvinders rettigheder og ligeløn:

Vi vil:
• Bekæmpe kønsspecifik diskrimination
• Fremme kvinder i ledelse
• Arbejde for lige adgang til det økonomiske liv
• Fremme bedre ansættelsesforhold

børns rettigheder:

Vi vil:
• Ikke acceptere farligt børnearbejde
• Påvirke virksomheder til at levere alternativer til børnearbejde
• Fremme adgang til livsvigtig medicin
• Respektere nej til alle former for børnearbejde efter 2025

arbejdstagerrettigheder:

Vi vil:
• Sikre basale arbejdstagerrettigheder
• Arbejde for fagforeningsfrihed
• Fremme leveløn
• Påvirke virksomheder til at bekæmpe moderne slaveri

––––––––––––––––––––––––––––––––
Det sociale fokus er i 2020 styrket ved at understrege
virksomhedernes sociale forhold i det aktive ejerskab og ved
at lave direkte koblinger i vores investeringer mellem fokus på
kvinder, arbejdstagerrettigheder og ansvarlig skat. Det sociale
fokus har samtidig en tæt sammenhæng til FN’s verdensmål.
PBU har bl.a. foretaget en ny investering i en fond målrettet
sydøstasiatiske kvindelige entreprenører, virksomheder ledet
af kvinder og inden for brancher med et højt element af
kvindelig arbejdskraft og som har fokus på ligestilling mellem
kønnene. Du kan læse mere i casen på side 13.

Verdensmålene
I 2015 vedtog FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. De
danner rammen for den globale udviklingsindsats frem til 2030.
Verdensmålene inddrager nye globale dagsordener. Udover
fattigdomsbekæmpelse og social udvikling har verdensmålene
også fokus på økonomisk og miljømæssig udvikling og inkluderer
mål for fred og sikkerhed. Verdensmålene er universelle og
gældende for alle lande.
––––––––––––––––––––––––––––––––
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case

ENTREPRENØRSKAB
MED FOKUS PÅ KVINDER
PBU har fokus på målrettede investeringsmuligheder med
social effekt. Derfor er PBU gået ind som hovedinvestor i en
nyetableret Women Economic Empowerment fond.
PBU har investeret 100 mio. kr. i fonden. Med investeringen
styrker PBU sin sociale investeringsprofil, hvor et af fokus
områderne er kvinders rettigheder. PBU er allerede i
europæisk sammenhæng en markant investor inden for
mikrofinans og finansiel inklusion, hvor hovedmålgruppen
ligeledes er kvinder.
Investeringen understøtter PBU’s fokus på kvinders
rettigheder og vilkår. Det skal ske gennem investeringer
i Vietnam, Filippinerne og Indonesien i sektorer med høj
vækst og med et særligt fokus på kvindelige entreprenører,
virksomheder ledet af kvinder og inden for brancher med et
højt element af kvindelig arbejdskraft og som har fokus på
ligestilling mellem kønnene.
Det sociale fokus i investeringerne har en tæt sammenhæng
med FN’s verdensmål om en bæredygtig udvikling. PBU’s
investering forventes at have en positiv effekt på målene
om afskaffelse af fattigdom, ligestilling mellem kønnene,
kvalitetsuddannelse samt anstændige jobs og økonomisk
vækst. Ved at styrke kvinders rettigheder og vilkår forbedres
også børnenes vilkår markant, hvad angår ernæring,
uddannelse og sundhed.

„Kvinder i udviklingslandene er familiens fundament. Med
investeringer, der har særligt fokus på kvinders vilkår, styrker
vi deres beskæftigelse, indtjening og muligheder for socialt
og økonomisk avancement. Erfaringsmæssigt indebærer det
bedre økonomisk og social velfærd for hele familien. Samtidig
har vi en forventning om, at disse investeringer vil give et
godt afkast til vores medlemmer. Ansvarlighed, social effekt
og konkurrencedygtigt afkast går hånd i hånd,“ udtalte PBU’s
administrerende direktør, Sune Schackenfeldt, i forbindelse
med fondens lancering.
Med samarbejdet får PBU en erfaren partner med lang
erfaring fra investeringer i udviklings- og vækstlande.
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ARBEJDSTAGER- OG
MENNESKERETTIGHEDER
Forbedring af arbejdsmiljøet og de ansattes muligheder for
at påvirke egne arbejdsvilkår er helt centralt i Global Compact
og i PBU’s tilgang til det sociale område. Det gælder bl.a.
retten til kollektiv forhandling. I mange virksomheder er disse
grundlæggende rettigheder ikke sikret, og det giver PBU
en forpligtelse til at bidrage til en forbedring af forholdene
omkring arbejdstager- og menneskerettigheder.

Global sundhedspandemi
Med COVID-19-pandemien er der kommet fornyet
opmærksomhed i omverdenen på sociale forhold. Sundheds
krisen og de restriktioner, som virksomheder har måttet
håndtere i form af nedlukninger, importrestriktioner og
beskyttelsesforanstaltninger, har understreget vigtigheden af
gode arbejdstagerforhold.
Vi har derfor rettet dialog imod at sikre, at virksomhederne
er bedst muligt klædt på til at varetage deres ansvar overfor
navnlig egne ansatte i form af gode COVID-19-foranstaltninger,
herunder sikkerhedsudstyr, tilbud til de ansatte om at
arbejde hjemmefra, risikopræmie for ansatte, som er særligt
udsat for smitterisiko m.m. Det sker dels for at beskytte
arbejdstagerrettighederne, dels for at reducere risikoen for,
at virksomhedernes produktion bliver forstyrret og dermed
påvirker aktieværdien.

PBU vurderer, at COVID-19 har en blivende effekt i forhold
til et stærkere fokus på sociale forhold. Vi kan allerede nu
konstatere, at andre institutionelle investorer har skruet op
for det sociale fokus, herunder på arbejdstagerrettigheder,
sundhed og menneskerettigheder.

Arbejdsforhold
I 2019 og 2020 har et af vores store dialogprojekter været
at få et større antal virksomheder til at øge deres fokus på
arbejdsforhold og forbedre de grundlæggende vilkår, som
virksomhederne tilbyder deres ansatte.
Sammen med den engelskbaserede NGO Workforce
Disclosure Initiative, der består af 130 investorer med en
samlet kapital på ca. 90 billioner kr., blev der i 2020 udsendt
et spørgeskema til et stort antal virksomheder. Her har
investorgruppen omkring BMO stået for aktiviteten i forhold
til 81 virksomheder, og 21 virksomheder har givet data.
Virksomhederne er generelt meget optaget af klimaspørgsmål,
men de er dårlige til at rapportere om arbejdsforhold.
Svarfrekvensen er siden opstarten i 2017 fortsat relativt
lav, men den stiger dog år for år. Projektet er med til at
højne virksomhedernes opmærksomhed om vigtigheden af
arbejdsforhold og er med til gradvis at forbedre disse.
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Oprindelige folks rettigheder
Minedrift, vedvarende energi og olie og gas spiller en betydelig
rolle i overgangen til en mindre CO2 -intensiv økonomi. Navnlig
minedrift og vedvarende energi står overfor en betydelig
ekspansion, og hvis den ekspansion ikke håndteres rigtigt, så
kan den have store negative påvirkninger for lokalsamfund,
herunder oprindelige folk. Mødet mellem de store projekter og
lokalsamfund fører ofte til uoverensstemmelser om jordejerskab,
kulturarv, miljøforurening og sikkerhed, og det kan skade
virksomhedernes legitimitet. I 2019 blev der registreret en
mærkbar stigning i antallet af overfald på menneskerettigheds
fortalere. Det er tydeligt, at virksomhederne må gøre mere for
at beskytte menneskerettighederne. Derfor er PBU gået med i et
projekt, som skal fremme efterlevelsen af menneskerettigheder
og oprindelige folks særlige rettigheder med reference til OECD’s
retningslinjer og FN’s vejledende principper for erhvervsliv og
menneskerettigheder. Projektet skal sætte særligt fokus på at
beskytte menneskerettigheds- og klimafortaleres rettigheder.

Leveløn – en løn man kan leve af
PBU’s sociale fokus har også forbindelse til vores målsætning
om at fremme virksomhedernes brug af leveløn. Det vil sige
en løn, som de ansatte og deres familier rent faktisk kan leve
af. Leveløn skal give familier råd til basal sundhed, mad og
vand, skolegang, transport, bolig og tøj m.m. Det er et emne,
som PBU har arbejdet med siden 2019, bl.a. med fokus på
tekstil- og beklædningsindustrien. Leveløn er notorisk svært.
Producenterne har svært ved at gå enegang i bestræbelser på
at hæve lønnen af hensyn til den internationale konkurrence.
De presses bl.a. af internetbaserede selskaber, der slår sig op
på lave priser. Ikke desto mindre er det vigtigt med leveløn,
bl.a. fordi de ansattes produktivitet lider af større udskiftning af
personale, lavere motivation og en større hyppighed af strejker.
Det treårige projekt slutter med udgangen af 2021 og har
forbindelse til flere af verdensmålene: Verdensmål 1: Afskaf
fattigdom, hvor et af delmålene er halvering af antallet af
familier, der lever i fattigdom, verdensmål 8: Anstændige jobs
og økonomisk vækst samt verdensmål 5: Ligestilling mellem
kønnene. Sidstnævnte skyldes bl.a., at kvinder ofte har lavt
betalende jobs. Dialogen er her koncentreret om ti store
detailhandelskæder hver med mere end 50.000 beskæftigede
samt for de ansatte i forsyningskæden for tekstil- og
beklædning.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Menneskerettigheder
PBU har valgt at styrke sin evne til at forebygge negative
påvirkninger af menneskerettighederne fra PBU’s investeringer.
Som supplement til det arbejde, der allerede sker via BMO,
har PBU tilsluttet sig Investor Alliance for Human Rights, som
er en kollektiv investorplatform for ansvarlige investeringer
funderet i respekt for menneskerettighederne. Alliancen giver
adgang til mere viden og samarbejde om investordialoger
med virksomheder, hvor der er størst risiko for negative
menneskerettighedspåvirkninger.
––––––––––––––––––––––––––––––––

Dialog med medlemsdelegerede
Dialogen med de 35 medlemsvalgte er essentiel for PBU.
34 delegerede er valgt på lokale generalforsamlinger i
fagforeninger under BUPL. Det sidste medlem af delegeret
forsamlingen er valgt af Landsforeningen for socialpædagoger
(LFS). Dialogen giver os mulighed for at drøfte holdninger til
bestemte emner. Vi kan tage emner op med særlig interesse,
enten i plenum eller som workshops i grupper. Vi har som
fast indslag på delegeretmødet en diskussion, hvor vi gør
status over arbejdet med ansvarlighed og drøfter et centralt
emne. De medlemsdelegerede modtager jævnligt opdateringer
på implementeringen af samfundsansvar i investeringerne.
Rapporteringen indeholder hovedemner fra dialogen med
virksomheder i investeringsporteføljen og de opnåede milepæle.
––––––––––––––––––––––––––––––––
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Det er virkelig stærkt, at Pædagogernes Pension går foran og viser vejen
for de andre pensionskasser. Både i forhold til den aktuelle sag om
våben, der ender i Yemen-krigen. Men også på andre områder, som for
eksempel inden for ansvarlig skat, hvor Pædagogernes Pension også er
meget progressive.
Kristian Weise, generalsekretær i Oxfam IBIS

Hovedstaden Saana i Yemen
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KLIMA OG MILJØ

Opfølgning på Paris-aftalen
Paris-aftalen, som FN vedtog i 2015, skal sikre, at den globale
temperaturstigning holder sig under 2 grader over førindustrielt
niveau, og gerne 1,5 grad. Paris-aftalen indebærer, at de
statslige mål for klimatilpasning og reduktion af CO2 -udledningen
gradvis skærpes. I 2019 vedtog et bredt flertal i Folketinget, at
Danmarks CO2 -udledning skal være reduceret med 70 pct. i 2030
målt i forhold til niveauet i 1990. Det er et ambitiøst mål, hvor
etablering af klimapartnerskaber med erhvervslivet, herunder
med den finansielle sektor, skal bidrage. I 2019 udmeldte en
samlet pensionsbranche, at man forventer at investere samlet
350 mia. kr. i betingede tilsagn til grøn omstilling frem mod
2030. Målet blev annonceret på FN’s klimatopmøde i New York i
september 2019.
PBU har lanceret sin klimapolitik. Politikken skal være
rettesnoren for vores håndtering af den investeringsmæssige
risiko. Det gælder såvel omstilling og overgang til en mere
klimavenlig økonomi og fysiske klimaforandringer.
Klimapolitikken skal give PBU klarere grundlag for vurdering af
investeringernes klimapåvirkning, herunder CO2 -fodaftrykket,
og den skal indarbejde fremtidige klimascenarier og deres
påvirkning af PBU’s investeringer. PBU har valgt at følge
anbefalingerne i TCFD (Task Force on Climate-related Financial
Disclosures), der omhandler fysiske og transitoriske klimarisici.
Tilslutningen er gennemført i november 2020, og PBU vil
rapportere første gang i 2021.

PBU har som mål, at investeringerne skal være CO2 -neutrale
senest i 2050. Klimapolitikken omfatter desuden en
eksklusionspolitik med tærskelværdier for de mest CO2 forurenende fossile sektorer. Virksomheder, der overskrider
tærskelværdierne, ekskluderes automatisk.

Udvinding af termisk kul må maksimalt udgøre 20 pct.
af virksomhedens omsætning.
Brug af kul i elproduktion må maksimalt udgøre 50 pct.
af virksomhedens installerede kapacitet.
Oliesand/tjæresand må maksimalt udgøre 5 pct.
af virksomhedens omsætning.

Politikken fastlægger samtidig retningslinjer for eksklusion
af øvrige selskaber baseret på kvalitativ vurdering af
virksomhedernes vilje og evne til at omstille deres
forretningsmodel i relation til Paris-aftalen. Det har medført
eksklusion af olie- og gasselskabet ExxonMobil, som ikke
flytter sig tilstrækkeligt i forhold til selskabets klimarisici. I
2018 ekskluderede PBU et andet stort amerikansk olie- og
gasselskab, Chevron, som PBU sammen med andre kinesiske,
amerikanske og russiske selskaber vurderer som ’worst of
the worst’ inden for branchen.
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Årets højdespringer

Den finansielle sektor og klimarisiko

Verdensnaturfonden (WWF) gennemfører årligt en
undersøgelse af danske pensionsselskabers arbejde med
klima. PBU’s pointscore er fordoblet fra 5 point i 2019 til 10
point i 2020. Den maksimalt opnåelige score er 18 point, og
det bedst placerede selskab opnåede 14 point. Ifølge WWF
gør det PBU til „årets højdespringer”, hvilket markerer, at
PBU er det selskab, der har forbedret sig mest siden sidste
års undersøgelse. Vi betragter en fordobling af pointscoren
som en anerkendelse af PBU’s klimatiltag, og det placerer
PBU solidt i midterfeltet blandt de danske pensionsselskaber.
WWF-rapporten kan læses på wwf.dk

BMO undersøgte i 2020 klimastrategierne hos globale
finansielle institutter såsom banker og forsikringsselskaber.
Hvad er deres ledelsessystemer, og hvordan styrer
de klimarisici? Vi fandt, at de fleste banker manglede
tilstrækkeligt robuste systemer til at måle og styre klimarisiko.
I år er der flere store banker, som har forpligtet sig til at opnå
CO2 -neutralitet senest i 2050, og flere finansielle institutioner
forventes af offentliggøre lignende målsætninger i 2021. I
fortsættelse af undersøgelsen vil BMO vurdere troværdigheden
af banker og forsikringsselskabers egen forpligtelse til at blive
CO2 -neutrale.

Behovet for fossile brændsler

Vækst i klimainvesteringer

Verden er midt i en massiv omstilling af bl.a. energiforsyningen
fra fossile brændsler til mere bæredygtige energiformer
såsom sol- og vindenergi. PBU forventer, at verden i en rum
tid fortsat vil være afhængig af fossile brændsler. Det er helt
i tråd med internationale fremskrivninger af behovet for og
efterspørgslen efter olie, kul og gas. Verden står over for
en voksende energiefterspørgsel fra store ulande som Kina,
Indien, Brasilien, Mexico og Indonesien. På samme tid er
der fortsat 1 mia. mennesker på verdensplan, som er uden
adgang til elektricitet.

På verdensplan har FN anslået, at der skal investeres
mindst 3 pct. af det globale BNP alene for at nå i mål med
den bæredygtige omstilling. Og ifølge EU-Kommissionen
skal der i EU alene investeres mere end 1.300 mia. kr.
om året, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at nå
målsætningerne fra Paris-aftalen. For Danmark vurderes det,
at investeringsbehovet ligger på op mod 600 mia. kr. frem
mod 2030 for at realisere omstillingen.

Det er for PBU afgørende, at retningen for grøn omstilling skal
sættes af regeringerne. Det skal bl.a. ske ved at etablere de
rammebetingelser, som virksomheder og investorer skal agere
inden for. Aktuelt er retningen og tempoet for den grønne
omstilling for langsom. PBU har samtidig en forventning om,
at virksomheder opstiller mål for deres CO2 -reduktion, og at
kul er helt udfaset i OECD-landene i 2030 og i ikke-OECDlande i 2050. Forventningen er styrende for vores dialog med
mineselskaber, kraftværker, banker og forsikringsselskaber.

Klimainvesteringer er i vækst, og klima og bæredygtighed
bliver i stigende grad en konkurrenceparameter for
virksomheder, som ønsker at tiltrække kapital fra de store
institutionelle investorer som PBU. Det er et område med
komplekse beslutningsprocesser, som stiller høje krav til
transparens på risici og afkast og til konkrete målsætninger for
virksomhedernes forretningsmodeller og ansvarligt klimaaftryk.
For i sidste ende skal investeringerne kunne måles, være
ansvarlige og samtidig give et økonomisk afkast.
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Andelen af grønne investeringer i PBU’s samlede investerede
kapital er vokset fra 1,4 mia. kr. i 2015 til 5,5 mia. kr. i 2020,
og målet er, at grønne investeringer skal udgøre 15 pct. af
de samlede investeringer i 2030. Senest har PBU besluttet
at investere 500 mio. kr. i grønne obligationer. Grønne
obligationer er obligationer, hvor indtægterne fra udstedelsen
går til grønne og bæredygtige projekter, og hvor en uafhængig
tredjepart står inde for, at projekterne er grønne.

PBU’s aktive ejerskab i forbindelse med klima og miljø er rettet
imod energi, biodiversitet, afskovning, cirkulær økonomi og
materialeforbrug. I 2020 har dialogen om klimaudfordringerne
været rettet imod følgende sektorer:

Klimaforventninger til virksomheder

•
•

Klimaforandringerne præsenterer virksomhederne for
betydelige udfordringer. At nå Paris-aftalens mål om maks. to
graders temperaturstigning og nuludledning i 2050 vil kræve
en grundlæggende transformation af verdens produktion.
PBU arbejder derfor med gradvis øgede krav. Indledningsvis
skal virksomheden have en grundlæggende opmærksomhed
omkring betydningen af klimaforandringer. Dernæst skal der
etableres mål for reduktionen af CO2. Hvorefter der skal ske
en tilpasning af, hvad og hvordan virksomheden producerer.
Endelig skal virksomheden agere i overensstemmelse
med Paris-aftalen. Nogle sektorer, fx energisektoren, skal
gennemføre en hurtigere og mere radikal CO2 -reduktion end
andre. Andre mindre CO2 -intensive sektorer, fx serviceerhverv,
vil allerede kunne være CO2 -neutrale i nær fremtid.
––––––––––––––––––––––––––––––––

Klimaforventninger
PBU’s forventninger til virksomhederne på klimaområdet er
sektorspecifikke og bygget op omkring fire søjler:
1. Generel opmærksomhed på og anerkendelse af
klimaudfordringen
2. Handling for at reducere udledning af drivhusgasser
3. Integration af klimarisici og -muligheder i forretningsmodel
og virksomhedsstrategi
4. Virksomhedsdrift i overensstemmelse med Parisaftalen (Paris Alignment) baseret på videnskabeligt
definerede mål på tværs af værdikæden, investeringer,
produktporteføljemix og udgifter til forskning og udvikling.

––––––––––––––––––––––––––––––––

•
•
•
•

Olie- og gasselskaber
Mineselskaber (udvinding)
Energiforsyningsvirksomheder (kraftværker)
Tung industri (fremstillingsindustri, byggeindustri, kemisk
industri)
Automobilindustri
Banker (med fokus på finansiering af fossile projekter)

Klimatilgangen og de skærpede forventninger til
virksomhederne er også afspejlet i PBU’s stemmeafgivning
på virksomhedernes årlige generalforsamlinger. Vi anvender
fra 2020 klimaspecifikke retningslinjer for stemmeafgivning,
der indebærer automatisk mistillid til bestyrelsen, hvis
virksomheden ikke er imødekommende i dialogen og har en
klar strategi for deres omstilling.
Det bærende aktive ejerskab er kombineret med eksklusion
af efternølere, forstået som virksomheder, der ikke udtrykker
og gennemfører en seriøs opfølgning på Paris-aftalen. Hvis
en virksomhed ikke har gjort tilstrækkeligt fremskridt i forhold
til Paris-aftalen, kan det være en grund til ikke at stemme
for genvalg af bestyrelsesmedlemmer eller ikke at godkende
ledelsesaflønningen. I forhold til virksomheder i CO2 -intensive
sektorer, som ikke offentliggør investor-relevante klimadata,
forbeholder vi os mulighed for ikke at støtte virksomhedens
egne forslag inklusive årsrapport og regnskab.

Biodiversitet – et nyt projekt
Luften, vi indånder, det vand, vi drikker, og den mad, vi
spiser, afhænger alle af biodiversiteten. Omfanget af
tab af biodiversitet udgør en eksistentiel trussel mod de
økosystemer, som understøtter vores sociale og økonomiske
velbefindende.
2020 skulle have været et stort år for biodiversitet, da det
internationale samfund skulle have diskuteret og aftalt et
globalt rammeværk for biodiversitet. Forhandlingerne er på
grund af COVID-19 blevet udskudt til 2021.
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Med tanke på, at biodiversitet kommer til at fylde mere
i forventningerne til PBU’s investeringer fremover, er der
etableret et nyt projekt i kundegruppen omkring vores rådgiver
BMO. Projektet skal forstå, hvordan biodiversitet kan vurderes,
måles og indarbejdes på tværs af sektorer som føde- og
drikkevarer, transport, udvindingsindustri og finansindustrien.

Medlemskabet i IIGCC understøtter desuden rammebetingelserne
for vores investeringer i sol- og vindenergi, energiinfrastruktur
og kraftvarmeværker. Vi bekræfter dermed profilen som et
pensionsselskab, der tager klimaforandringerne alvorligt.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Projekt med fokus på medicinresistens

Klimainvesteringer
På investeringssiden udnytter PBU mulighederne for at bidrage
til bæredygtighed samtidig med, at vi skaber gode afkast.
Vi har gennemført betydelige investeringer i infrastruktur,
herunder i vedvarende energi, vand og biomasse. Alle
projekter underkastes en vurdering af økonomisk, social og
miljømæssig bæredygtighed, før de iværksættes af vores
eksterne forvaltere.
––––––––––––––––––––––––––––––––

Samarbejde om klimaudfordringen
PBU samarbejder med andre institutionelle investorer om
klimapolitik samt værktøjer og anbefalinger for investorer.
I Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)
søger vi at påvirke rammerne for investering i den fremtidige
energiforsyning. Vi går bl.a. sammen om dialoger med
udvalgte virksomheder, og vi udformer værktøjer, som
investorerne kan bruge i deres eget arbejde.
I samarbejde med andre investorsammenslutninger
gennemføres et kollektivt dialogprogram med navnet Climate
Action 100+. Initiativet er rettet mod de 100+ største
udledere af CO2. Inden for projektet påtager deltagerne sig
at tage teten i dialogen med et eller flere selskaber. I kraft
af samarbejdet med vores rådgiver, BMO, bidrager PBU til
dialogen med 21 selskaber.

––––––––––––––––––––––––––––––––

I Danmark er vi opmærksomme på problemerne med overdreven
brug af antibiotika. Det gælder både vores husdyrproduktion og
vores sundhedssektor. Problemerne med medicinresistens vokser
stadig og udgør en seriøs udfordring for den globale sundhed.
PBU koncentrerer sin dialog med virksomheder inden for
medicinalvirksomhed, producenter af kød- og mejeriprodukter
og fødevaredetailhandel. De bærer hovedansvaret, og
sammen kan de flytte udviklingen. I mange udviklingslande
har resistens en yderligere dimension i relation til medicinal
industriens udledning af urenset spildevand indeholdende
medicinrester og antibiotika, der via vandvejene optages i den
menneskelige organisme.
Projektet rakte i 2019/2020 ud til 39 virksomheder. Deres gode
respons indikerer, at der er opmærksomhed på problemet.
Virksomhederne bestræber sig på at reducere brugen af
antibiotika, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har
identificeret som ’medicinsk vigtige’. De samler og offentliggør
desuden data om deres brug af antibiotika. Vi har dog med
skuffelse konstateret, at meget få fødevareproducenter
forpligter sig til at udfase brugen af antibiotika. Projektet
fortsættes i 2021 og har fået ny aktualitet med COVID-19, da
vi risikerer, at mange infektioner og følgesygdomme ikke kan
behandles effektivt.
––––––––––––––––––––––––––––––––
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Vi vil investere pædagogernes pensionsmidler i virksomheder, som tager
den grønne omstilling alvorligt, og som har en solid og langsigtet måde
at tænke på. Og vi har bevist, at de samme virksomheder også er de
mest bæredygtige at investere i økonomisk set.
Sune Schackenfeldt, administrerende direktør i PBU
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FORRETNINGSETIK OG GOD
SELSKABSLEDELSE
Forretningsetik og god selskabsledelse er hjørnestene i enhver
virksomheds ansvarlige og bæredygtige forretningsførelse. Det
handler bl.a. om de rammer, som bestyrelsen etablerer for
virksomhedens etik og moral. Det samme gælder bestyrelsens
tilsyn med at holde virksomheden på den rette kurs. Det er
bl.a., at virksomheden ikke uberettiget anvender bestikkelse
og korruption for at opnå forretningsfordele. Det handler også
om, at virksomheden lytter til sine interessenter, herunder den
store gruppe af mindretalsaktionærer, som PBU tilhører.

Medicinpriser
Adgang til medicin og sundhedsprodukter er områder med
stor interesse for interessenter fra forskellige grupper; patient
grupper, sundhedspersonale, regeringer m.fl. Det er med
andre ord emner med stor betydning for medicinalproducenter
og vigtige for deres aktionærer.
USA har længe været et epicenter for utilfredshed med adgangen
til medicin og med medicinpriser, og producenterne er blevet
tvunget til større åbenhed. Europa oplever de samme problemer,
og der er mindre tradition for åbenhed omkring priser. COVID-19
har igangsat diskussioner og understreget behovet for mere
tilsyn. Vores dialog med amerikanske producenter udvides derfor
til europæiske producenter. Det vil ske via en-til-en dialog, men

også via investorsamarbejde i Access to Medicine, The Investors
for Opioid and Pharmaceutical Accountability og ICCR Health
Equity working group.

Ansvarlig skat
Et vigtigt område for PBU er, at virksomhederne betaler
en fair skat i de lande, hvor de har aktivitet og skaber
deres overskud. PBU vil som del af sin skattepolitik ikke
acceptere aggressiv skatteplanlægning. Det vil sige, hvor
virksomhederne udnytter huller i skattelovgivningen imellem
landene og tenderer til at overtræde loven. Dels udgør
det en investeringsmæssig risiko for PBU, dels er det ikke i
overensstemmelse med pædagogernes værdier.
Som en af de første investorer i Danmark satte PBU i 2017
ansvarlig skat på dagsordenen. Siden er fulgt en egentlig
skattepolitik, der udover at formulere PBU’s værdier og
målsætninger initierede arbejdet med at operationalisere
skattepolitikken og efterfølgende implementere politikken i de
konkrete investeringsaftaler, navnlig på området for unoterede
investeringer.
Siden 2018 har PBU i overensstemmelse med sin skattepolitik
screenet porteføljen for virksomheder med kontroversielle
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skattesager. Vi er også en del af et investordialogforum rettet
imod store producenter inden for lægemiddelindustrien og
IT/tech. Der er sket fremskridt, men der er stadig meget at
gøre. Vi har forlænget samarbejdet i dialogforummet med
yderligere tre år frem til 2022. Som led i dialogen er PBU
og de øvrige investorer fortalere for, at virksomhedernes
rapportering skal ske offentligt og land-for-land. Dette er for
at gøre det muligt for offentligheden og investorer at få indblik
i virksomhedernes indtægts- og skatteforhold.
PBU’s skattepolitik blev vedtaget af bestyrelsen i december
2017, og den har tjent PBU godt. I 2020 er der sket en
revision af skattepolitikken, der tager højde for de erfaringer,
PBU har gjort sig med anvendelse af politikken og udviklingen
omkring skat på unoterede fondsinvesteringer.
PBU indgår således i et samarbejde med et bredt udsnit af
den danske pensionsbranche om et fælles skatteetisk grundlag
for såkaldte unoterede investeringer. Dette adfærdskodeks for
skat styrer de forventninger og rammer, som de deltagende
pensionsselskaber sætter op over for deres kapitalforvaltere
og den måde, unoterede investeringer indrettes på
skattemæssigt.
PBU har desuden i en årrække været del af diskussioner i
Oxfam IBIS’ Tax Dialogue, som er et netværk for virksomheder,
investorer og NGO’er, der ønsker at fremme ansvarlig skat
som princip for god virksomhedsopførsel. PBU deltager også
i diskussioner om ansvarlig skat i et uformelt internationalt
netværk, der ledes af Norges Bank.

––––––––––––––––––––––––––––––––
Sådan betaler PBU skat
Vores tilgang til skat er, at PBU ikke deltager i investerings
konstruktioner, hvor formålet er skatteomgåelse. PBU betaler
primært skat i form af pensionsafkastskat (PAL) i Danmark.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Læs mere om PBU’s håndtering af social, etisk og miljømæssig
ansvarlighed i investeringerne på pbu.dk/ansvar. Her kan du
også se konkrete eksempler på vores arbejde.
––––––––––––––––––––––––––––––––
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ÅBENHED
Investeringsporteføljen er genstand for en omfattende
overvågning. I PBU er vi åbne om vores investeringer. Vi
rapporterer jævnligt til medlemmerne, og vi inddrager de
medlemsdelegerede. Én gang årligt gør vi i Rapport om
Samfundsansvar status over vores arbejde med at leve op til
principperne i FN’s Global Compact.

Pædagogernes Pension
Telefon 70 11 20 11
pbu.dk

PBU tager skarpt afstand fra alle former for korruption. Vi
har konstant fokus på pædagogernes interesser og på vores
uafhængighed. Derfor takker vi nej til gaver i form af rejser
og tilbud fra banker og andre formueforvaltere, der hjælper
os med at investere eller som på anden vis har en kommerciel
tilgang til PBU.

