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FN’s 17 bæredygtighedsmål er en integreret
del af PKA’s arbejde med ansvarlighed. PKA har særligt
fokus på, at investeringerne og det aktive ejerskab
bidrager til syv af målene.
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Ansvarlighed sikrer gode afkast
Det er PKA’s overbevisning, at selskaber med fokus
på ansvarlighed har konkurrencefordele på lang sigt og giver
den største værdiskabelse for selskabet,
medarbejdere og investorer. Derfor arbejder PKA
på at implementere ansvarlighed i de selskaber, der
investeres i, da det skaber gode langsigtede afkast
til medlemmernes pensioner.
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Bæredygtighed er en
god forretning

Bæredygtighed står højt på medlemmernes og
PKA’s dagsorden. Centralt i det arbejde er, at klimainvesteringerne både skaber gode afkast til
medlemmerne og bidrager til en global bæredygtig udvikling. I 2016 blev der sat streg under, at
det kan forenes.
Klimainvesteringerne gav markante afkast til
medlemmerne, hvor bl.a. salget af vindselskabet
KK Wind Solutions gav en gevinst på over en mia.
kr., og fire havmølleparker gav et afkast på 25%.
Det viser, at bæredygtige investeringer både giver
gode afkast og gør en positiv forskel, og PKA vil
fortsætte med denne type investeringer.
I 2016 blev der samlet investeret 4,6 mia. kr.
i en havmøllepark og for første gang i et biomassekraftværk. PKA lancerede også en ambitiøs klimastrategi for den danske ejendomsportefølje, der
fremtidssikrer ejendommenes værdi og afkast og
bidrager til den grønne omstilling.

Partnerskaber og udviklingslande
Syv af FN’s bæredygtighedsmål er PKA’s pejlemærker, når der investeres i bæredygtig vækst og udvikling. Skal målene indfries, er der brug for private investeringer. PKA har fokus på at investere i
partnerskaber med offentlige og private aktører, da
det øger investorernes muligheder for at investere
i særligt udviklingslande. I 2016 har PKA bl.a. investeret 200 mio. kr. i Danish Agribusiness Fund,
der er et partnerskab mellem regeringen og private
investorer. Fonden har til formål at skabe flere og
bedre fødevarer i udviklingslande.

Peter Damgaard Jensen,
adm. direktør i PKA
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Udfaser kul
Siden PKA satte de første kulmineselskaber på negativlisten i 2015, er PKA gået i dialog med selskaber, hvor mellem 25-90% af forretningen stammer fra kulaktiviteter. Målet er, at de reducerer
deres kulaktiviteter. Typisk er der tale om mine,
-forsynings- og energiselskaber, og indtil videre
er 40 selskaber sat på negativlisten. Dialogen har
også rykket selskaber i en klimavenlig retning. 23
selskaber har lagt en strategi for at omstille forretningen til grønnere energikilder. Det viser, at
aktivt ejerskab spiller en vigtig rolle i at sikre en
grønnere energiforsyning.

Retningslinjer for
ansvarlige investeringer
PKA investerer i overensstemmelse med internationale
konventioner og principper for selskabers sociale
ansvar. Retningslinjerne er vedtaget af bestyrelserne
i de tre PKA-pensionskasser og diskuteres løbende
med de delegerede.

Tobaksrestriktion
PKA investerer ikke i tobaksselskaber og har ekskluderet 29 tobaksselskaber.

Investeringer med
positiv forskel
PKA har en ambition om, at investeringerne både skaber gode afkast til medlemmerne og gør en positiv forskel
for samfundet. PKA har særlig fokus på, at investeringerne understøtter syv af FN’s bæredygtighedsmål. Se side 4.

Våbenrestriktion
PKA investerer ikke i selskaber,
der producerer våben hørende under internationale konventioner
for kontroversielle våben som fx klyngebomber
og kemiske våben. Restriktionen gælder også for
underleverandører, der leverer komponenter,
service eller udvikling, der er specielt udviklet
til kontroversielle våben. PKA har ekskluderet
40 af disse selskaber.
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Aktivt ejerskab
PKA er i løbende dialog med de
selskaber, som PKA investerer i,
om deres arbejde med ansvarlighed. PKA prioriterer dialog med selskaberne
fremfor at sælge ejerandelene og vende ryggen
til eventuelle problemer. PKA mener, at det er
den bedste vej til at skabe positive forandringer
hos selskaberne og dermed større værdi til medlemmernes pensioner og samfundet generelt.

Kulrestriktion
PKA investerer ikke i selskaber,
hvor over 90% af forretningen er
baseret på kulaktiviteter. PKA har
ekskluderet 31 selskaber på den baggrund.

FN Global Compact
PKA investerer i overensstemmelse med FN’s Global Compacts
principper for samfundsansvar og
bæredygtighed. Principperne er en ramme for
selskabers arbejde med ansvarlighed og adresserer bl.a. menneskerettigheder, korruption
samt miljø og klima.
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PKA var i dialog med 498 selskaber i 2016
fordelt på emnerne

Selskabsledelse: 41%
Sociale og etiske forhold: 22%
Strategi og risiko: 17%
Miljø og klima: 20%

PKA stemte på 5.665 generalforsamlinger om 59.584
forslag i 2016. PKA stemmer for forslag, der styrker
den langsigtede værdiskabelse i selskabet.

PKA stemte imod 45,8% af forslagene
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PKA stemte for 54,2% af forslagene

Klimaforandringer på
dagsorden
PKA stiller krav til, at selskaber med aktiviteter inden for olie,
gas og kul analyserer klimaforandringernes konsekvenser
for deres forretning.
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Klimaaftalen ved COP21 i Paris i 2015 markerede et
vendepunkt for den globale energisektor. Efterfølgende er der lanceret politiske initiativer, der skal
sikre aftalens mål om en maksimal temperaturstigning på to grader frem mod år 2100. Initiativerne
sætter forretningsmodellerne for selskaber med
aktiviteter indenfor fossile brændsler under pres.
Samtidig øges investeringer i vedvarende energi
og nye grønne teknologier markant.
For at få størst mulig indflydelse er PKA gået
sammen med andre investorer for at få energi- og
mineselskaber med aktiviteter inden for olie, gas og
kul til at redegøre for, hvad initiativerne mod klimaforandringerne vil betyde for deres forretning.

Selskaberne skal bl.a. analysere:
•
	

Hvordan forretningen klarer sig, hvis den globa
le temperatur maksimalt må stige med to grader frem mod år 2100

•

Hvordan forretningen klarer sig, under forskellige politiske reguleringer af sektoren i forhold
til krav om lavere CO2-udledning

Selskabernes generalforsamlinger vedtog resolutionerne og for PKA’s adm. direktør, Peter Damgaard
Jensen, markerer klimaresolutionerne en milepæl,
der kan blive lige så vigtig som Paris-aftalen.
"Vi kan udøve den største indflydelse ved først
at få selskaberne til at tage klimaproblemerne alvorligt og derefter få dem til at fortælle, hvordan de
vil håndtere, at verden skal bruge mindre fossil
energi fremover."
Peter Damgaard Jensen understreger, at for
at PKA kan skabe gode afkast til medlemmerne,
så er det nødvendigt at vide, om selskaberne også
vil være attraktive investeringer i det lange løb.
Klimaresolutionerne sender et klart budskab til
selskaberne om, at klimaforandringer kan true
deres forretningsmodel. Tidligere har olieselskaberne Shell og BP vedtaget klimaresolutionerne på
deres generalforsamlinger.

Klimaforandringer truer forretningen
PKA har støttet klimaresolutioner på generalforsamlingerne hos energi- og mineselskaber, der skal
bane vejen for større åbenhed i deres måde at håndtere klimarisici. I 2016 fremsatte PKA klimaresolutioner på generalforsamlingerne hos mineselskaberne Rio Tinto, Glencore og Anglo American.
Selskaberne blev udvalgt, da de både har et højt
CO2-aftryk og spiller en nøglerolle i transformationen mod en fossilfri økonomi.
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Globale investeringer i vedvarende energi
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PKA’s aktive ejerskab
Det er PKA’s overbevisning, at fokus på miljø og klima, sociale
forhold samt god selskabsledelse sikrer selskabernes
evne til at skabe et godt afkast til investorer. Derfor arbejder
PKA løbende på at integrere ansvarlighed i de selskaber,
som der investeres i.

• PKA samarbejder med engelske Hermes

af ejerandelen og vende ryggen til

Equity Ownership Services. Hermes

udfordringerne

kontrollerer, om selskaberne, som PKA
har investeret i, overholder PKA’s ret-		

• Viser selskabet ikke forbedringer over 		

ningslinjer for ansvarlige investeringer

tid, så sættes selskabet på negativlisten.
I 2016 blev 20 selskaber sat på negativ-

• Hvis selskaberne bryder med retningslin-

listen og ultimo 2016 er 141 selskaber på

jerne, så varetager Hermes dialogen med

negativlisten. Se listen på pka.dk

selskabet på vegne af PKA
• På selskabernes generalforsamlinger 		
bruger PKA også sin stemmeret til at

bedste muligheder for at påvirke sel-

sætte ansvarlighed på dagsordenen

skabets arbejde med ansvarlighed. PKA

inden for fx god selskabsledelse og hånd-

tager ansvar for at rette op på selskaber-

tering af sociale, klima- og miljømæssige

nes udfordringer i stedet for at sælge ud

aspekter.
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• Ved at blive i ejerkredsen har PKA de

Investeringer
i udviklingslande

400

200

1,2

45

Mikrolån
400 mio. kr. investeret
i mikrolånsfonde, der
udlåner penge til 5,2
mio. mennesker i 14
lande i fortrinsvis
Sydamerika og Indien.

Danish Agribusiness
Fund
200 mio. kr.
investeret i at udvikle
fødevareindustrien
i Asien, Afrika og
Latinamerika.

Investeringer i
selskaber
1,2 mia. kr. investeret
i at udvikle selskaber
i Asien, der har skabt
ca. 18.000 jobs.

Dialog om
rettigheder
PKA har været i dialog
med 45 selskaber om
løn- og arbejdsvilkår.
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mio. kr.

mio. kr.

mia. kr.
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selskaber

Vækst med
ordentlige vilkår
PKA investerer i at skabe vækst i
udviklingslande og sikrer samtidig, at der er fokus
på arbejds- og lønvilkår.

Der er vækst i mange udviklingslande. PKA investerer i selskaber, der opererer i disse lande for at
skabe gode afkast til medlemmernes pensioner og
bidrage til landenes vækst. Sideløbende arbejder
PKA med at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår
i de selskaber, som der investeres i.
PKA mener, at ordentlige vilkår øger selskabernes langsigtede værdiskabelse, løfter levestandarden for arbejdere og skaber et robust afkast til
investorer. I 2016 var PKA i dialog med 45 selskaber
for at sætte fokus på løn- og arbejdsvilkår.

de investerede selskaber skal bl.a. overholde FN’s
Global Compact og konventionerne fra den Internationale Arbejdsorganisation og OECD. Selskaberne skal bl.a. implementere miljøhensyn, arbejdstagerrettigheder og antikorruption i deres
forretning. Selskaberne kontrolleres løbende for at
sikre, at de overholder FN’s principper. Derudover
uddannes selskabernes ledelser også i vigtigheden
af arbejdstagerrettigheder og sundhedstiltag for
medarbejdere.
Lån til selvforsørgelse
PKA har investeret 400 mio. kr. i mikrolånsfonde,
der låner penge ud til opstart af egen virksomhed
i udviklingslande. I 14 udviklingslande er PKA
med til at låne penge ud til 5,2 mio. mennesker,
hvor størstedelen er kvinder. Typisk starter de
med at låne ca. 1.500 kr., og efterhånden som lånet
tilbagebetales, kan der optages større og større
lån, der investeres i at udvide virksomheden. Som
en del af lånet undervises der i økonomi og forretningsdrift og i fx Indien undervises der også i
sundhed og hygiejne.
Flere kvinder på arbejdsmarkedet giver samfundsøkonomiske gevinster ifølge organisationen
Women Deliver, der kæmper for bedre rettigheder for piger og kvinder. Produktiviteten øges med
op til 25%, hvis kvinder har nemmere adgang til
arbejdsmarkedet.

Flere og bedre fødevarer
I 2016 investerede PKA 200 mio. kr. i en ny dansk
landbrugsfond – Danish Agribusiness Fund – der
forbedrer produktion, distribution og salg af fødevarer i Asien, Afrika, Latinamerika. Fonden investerer i projekter, hvor teknologi og viden fra
danske landbrugs- og fødevarevirksomheder løfter effektiviteten og produktionen af fødevarer i
udviklingslandene til de voksende befolkninger.
Samlet har private investorer og regeringen investeret 700 mio. kr. i fonden, der forventes at
kunne skabe investeringer for samlet seks mia.
kr. Fonden er et eksempel på, hvordan offentlig
og privat kapital kan arbejde sammen om at løse
globale samfundsudfordringer.
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Skaber jobs
PKA har investeret 1,2 mia. kr. i fonde, der finansierer, udvikler og professionaliserer selskaber i
Asien. Investeringen har skabt ca. 18.000 jobs inden for møbelproduktion, uddannelsesinstitutioner, fødevareingredienser, webshops og it-branchen.
Fondene har stor fokus på social ansvarlighed, og

Mikrolånere i Indien

Hjælp til selvhjælp
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I Indien bor 38-årige Rekha Patel i en lille landsby sammen med sin
mand og tre børn. Rekha er en af de godt 1,6 mio. indere, som har fået et
mikrolån. Tidligere var hendes mand eneforsørger og tjente knap 7 kr.
om dagen som mekaniker, hvilket langt fra var nok til at forsørge familien.
Rekhas første mikrolån gik til at købe en bøffel og sælge mælken på det
lokale marked. Det gik så godt for Rekha, at hun fik yderligere
to lån til at købe to bøfler. I dag sælger hun mælk til en lokal mejerist
og tjener næsten 120 kr. om dagen.
I dag opdrager Rekha sine børn til at være mere selvstændige,
og på baggrund af hendes forbedrede økonomiske situation er Rekha i
stand til at hjælpe sine børn. Rekha har bl.a. hjulpet sin ældste datter med
at åbne en skønhedssalon, mens den mellemste datter er i gang med en
videregående uddannelse, og den yngste søn går i skole.
10

Uddannelse skal reducere arbejdsskader
Hos det sydkoreanske selskab, SK Hynix, blev der rapporteret om
alvorlige problemer med gaslækager og brug af giftige kemikalier uden
beskyttelsesdragter. PKA og samarbejdspartneren,
Hermes, gik i dialog med selskabet for at afdække problemerne
med sundheds- og sikkerhedsforholdene og kom med anbefalinger
til at forbedre forholdene.
Selskabet var positive over for anbefalingerne og dialogen resulterede
i en femårsplan, der skal forebygge arbejdsulykker. Bl.a. uddannes
og trænes medarbejdere og ledelsen i sikkerhedsprocedurer samt
forebyggelse og behandling af sygdomme. Hertil blev der installeret strikse
sikkerhedsforanstaltninger og ledelsen skal systematisk rapportere om
medarbejdernes sikkerhed.
Sammen med Hermes vil PKA fortsat monitorere, om selskabet
fastholder fokus på sikkerhed og uddannelse.

PKA sikrer rettigheder
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PKA’s arbejde for at sikre arbejdstagerrettigheder
tager udgangspunkt i FN’s Global Compact og
Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konventioner.
Principperne betoner retten til organisationsog foreningsfrihed, retten til at føre frie forhandlinger og
retten til et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

PKA's
klimainvesteringer
Ved udgangen af 2016 havde PKA klimainvesteringer for ca. 17
mia. kr. PKA’s ambition er at have investeringer i klimaprojekter
svarende til 10% af formuen i 2020.

200

9

mio. kr.

mia. kr.

Klimainvesteringsfonde
200 mio. kr. investeret i den
danske Klimainvesteringsfond, der
fx har investeret i Afrikas største
vindmøllepark i Kenya og solcelleanlæg i Maldiverne.

Havmølleparker
9 mia. kr. investeret i fire
havmølleparker, der dækker
det årlige strømforbrug for
ca. 1,7 mio. husstande.

4,7
mia. kr.
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Skov og landbrug
4,7 mia. kr. investeret i
bl.a. landbrug i Afrika og
skove i Asien.
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500
mio. kr.

Energi- og infrastrukturfonde
500 mio. kr. investeret i fonde,
der finansierer vedvarende
energi som solcelleparker.

600
mio. kr.

300

Grønne obligationer
600 mio. kr. investeret i grønne
obligationer, der finansierer
projekter inden for vedvarende
energi som fx solenergi,
vandkraft og biomasse.

mio. kr.

SustainSolutions
300 mio. kr. investeret i energifonden, SustainSolution, der
energirenoverer offentligeog almene ejendomme
i Danmark.

mia. kr.

Biomasseanlæg
1,3 mia. kr. investeret i et
biomasseanlæg i England,
der vil dække det årlige
strømforbrug for ca. 600.000
husstande.
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1,3

Vindinvesteringer
gav milliarder
Klimainvesteringerne gav milliarder i afkast i 2016.
Samtidig investerede PKA yderligere 4,6 mia. kr. i vedvarende
energi og fortsatte med at udfase investeringer i kul.
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PKA’s klimainvesteringer skal både skabe gode
afkast til medlemmerne og bidrage til den grønne omstilling.
I 2016 solgte PKA først sin andel af virksomheden, KK Wind Solution, der leverer løsninger til
vindindustrien. PKA investerede i virksomheden
for 30 år siden, og den gav et samlet afkast på langt
over en mia. kr. Derefter solgte PKA sin andel af
vindmølleparken, Butendiek, og fik et afkast på
næsten en mia. kr. på bare tre år. Samtidig har
investeringerne i tre yderligere havmølleparker
også givet gode afkast, og PKA fik således et samlet afkast på 25% på disse investeringer.

i 2016 det bedst placerede danske selskab – og
nummer seks i verden. Særligt blev PKA fremhævet for at investere i klimaprojekter, ekskludere de værste CO2-syndere og samtidig påvirke
selskaber i en klimavenlig retning.
Undersøgelsen er lavet af den internationale
tænketank Asset Owners Disclosure Project, hvor
PKA rykkede 12 pladser frem i forhold til sidste
års undersøgelse.
Fokus på partnerskaber
Der er udfordringer ved at investere i udviklingslande som fx politisk ustabilitet og korruption. Men der er brug for at investere milliarder
i udviklingslande for at komme i mål med FN’s
bæredygtighedsmål.
I 2016 deltog PKA i FN’s generalforsamling.
I den forbindelse var PKA til møder med den Afrikanske Udviklingsbank, afrikanske investeringsfonde, FN’s grønne investeringsfond samt Verdensbanken for at sætte fokus på partnerskaber
mellem private investorer, selskaber samt offentlige aktører.
Partnerskaber er en af metoderne til at reducere finansiel og politisk risiko ved investeringer i
udviklingslande. PKA havde fokus på at udbrede
og udveksle erfaringer med partnerskaber som fx
klimainvesteringsfonden, der er et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, selskaber og en række
private investorer.

Øger klimainvesteringer
I 2016 investerede PKA yderligere 4,6 mia. kr. i
klimaprojekter, der bidrager til omstillingen til
en økonomi baseret på vedvarende energi. PKA
investerede 3,3 mia. kr. i den engelske havmøllepark, Burbo Bank Extension. Parken forventes at
stå færdig i 2017 og vil levere grøn strøm til mere
end 230.000 husstande. For første gang investerede PKA også i et biomassekraftværk, der opføres i Nordengland. Investeringen er på 1,3 mia.
kr. Værket fyrer med biomasse, og når det står
færdigt i 2020, vil det dække det årlige strømforbrug hos ca. 600.000 husstande.
Med i front på klima
I en undersøgelse blandt verdens 500 største
investorers håndtering af klimaricisi blev PKA
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PKA udfaser kul
PKA er i gang med at udfase investeringer i kul og påvirke
selskaber til at reducere deres kulaktiviteter.
Reducerer selskaberne ikke sine kulaktiviteter, sælger PKA
sin ejerandel. Reducerer selskaber sine kulaktiviteter,
beholder PKA sin ejerandel.
Andel af selskabets forretning, der kommer fra kulaktiviteter

31 1

0
9

3 10
0

0 13

Over 90%
50-90%

Ekskluderet

Sat på observationslisten

Beholdt ejerandel

disse selskaber fremlagt en strategi for reduktion
af kulaktiviteter. PKA har derfor beholdt sin ejerandel i selskaberne. I 2016 gik PKA i dialog med
selskaber, hvor 25-50% af forretningen stammer
fra kulaktiviteter. Dialogen forventes afsluttet i
2017, og indtil videre er 13 af disse selskaber i gang
med at reducere kulaktiviteter, og PKA har derfor
beholdt sin ejerandel i selskaberne.
Samlet har PKA ekskluderet 40 selskaber, der
har aktiviteter inden for kul.
På baggrund af økonomiske og klimamæssige
hensyn har PKA også ekskluderet to selskaber, hvor
udvinding af oliesand udgør over 50% af forretningen. Oliesand har en høj CO2-udledning og kræver
en høj oliepris for at være rentabelt.
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A NS VA R L IGE I N V E S T E R I NGE R 2016

Udfaser kul
På baggrund af økonomiske og klimamæssige
hensyn er PKA i gang med at udfase investeringer i selskaber, der har aktiviteter inden for kul.
Typisk er der tale om mine, -forsynings- og energiselskaber. PKA går i dialog med selskaberne,
og målet er, at de reducerer deres kulforretning
og omstiller til mere klimavenlige energikilder.
Selskaberne skal fremlægge en strategi for
udfasning af kulaktiviteter. Er selskabet ikke i
stand til det, så sælger PKA sin ejerandel og ekskluderer selskabet.
PKA’s ambition er ikke at sælge sine ejerandele,
men derimod påvirke selskaberne i en bæredygtig
retning. Det aktive ejerskab har vist sin værdi. Efter
at PKA har afsluttet dialogen med selskaber, hvor
50-90% af forretningen stammer fra kul, har 10 af

25-50%

PKA’s klimastrategi
PKA’s klimastrategi kombinerer målet om at skabe
gode pensioner til medlemmerne og samtidig gøre en positiv
forskel for klimaet.

Påvirker selskaber

PKA påvirker selskaber til at implementere hensyn til
miljø og klima i deres forretningsstrategi.

Klimainvesteringer

PKA investerer i projekter, der reducerer
klimaforandringerne. Ambitionen er at have investeringer
i klimaprojekter svarende til 10% af formuen i 2020.

Eksklusioner

PKA ekskluderer selskaber ud fra klimaog afkastmæssige hensyn.
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Påvirker klimadagsordenen

PKA påvirker klimadagsordenen ved at sætte fokus
på investorers rolle i den grønne omstilling og arbejde for
optimale investeringsrammer.
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Kursudviklingen for den amerikanske kulsektor sammenlignet
med det amerikanske aktiemarked
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Amerikansk aktiemarked

Fra sort til grøn energi

Energiselskabernes omlægning til vedvarende energikilder er
baggrunden for, at PKA fortsat investerer i selskaber som fx
DONG ENERGY, TOTAL og E.ON. De er nemlig blandt drivkræfterne
i den grønne omstilling.

I midten af 00’erne begyndte danske DONG
ENERGY at udfase brugen af kul på deres kraftværker og erstatte det med bæredygtig biomasse. Siden 2006 har DONG ENERGY reduceret
sit kulforbrug med 73% og vil i 2023 helt stoppe
med at fyre med kul.

en grønnere energiproduktion har resulteret i,
at de har stået for ca. 53% af Danmarks årlige
CO2-reduktion fra 2006 og frem til 2016.

Samtidig producerer DONG ENERGY nu mere
grøn strøm fra havvindmøller end noget andet
selskab i verden og er et af Europas grønneste
energiselskaber. DONG ENERGY’s omstilling til
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Omstillingen til klimavenlig energiproduktion
ses også hos store energiselskaber som fx tyske
E.ON og franske TOTAL. Selskaberne investerer
milliarder i vedvarende energi og fremtidssikrer
forretningen til en fossilfri økonomi.

Bæredygtige ejendomme

2020
C B
Frem mod 2020 vil PKA’s danske ejendomme gå fra
en gennemsnitlig energimærkning C til B.

2015
D C
Fra 2008 til 2015 er PKA’s danske ejendomme gået
fra en gennemsnitlig energimærkning D til C.
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PKA vil påvirke den danske ejendomsbranche
til at reducere CO2-belastningen og skabe
bæredygtige ejendomme på rentable vilkår.
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Energieffektive
ejendomme
Ny klimastrategi for PKA’s ejendomme skal bidrage
til den grønne omstilling og fremtidssikre afkastet. Samtidig har
PKA modtaget en række priser for bæredygtighed.

Over en årrække har PKA haft fokus på at reducere
klimabelastningen fra ejendomsporteføljen, da det
både bidrager til den grønne omstilling og sikrer
ejendommenes værdi og afkast til medlemmernes
pensioner. PKA’s danske ejendomme er gået fra
en gennemsnitlig energimærkning D i 2008 til en
gennemsnitlig energimærkning C i 2015.
Nu sætter PKA nye ambitiøse klimamål. Frem
mod 2020 løfter PKA den gennemsnitlige energimærkning for danske ejendomme fra C til B.
Det betyder, at PKA halverer det gennemsnitlige
CO2-udslip per m2 fra 2008 til 2020. PKA vil investere i klimateknologi til eksisterende ejendomme
og bygge nye ejendomme efter de højeste klimastandarder.
Samtidig vil PKA bruge sin erfaring og viden
og påvirke branchen til at udvikle rentable klimaløsninger og skabe åbenhed om de økonomiske
gevinster ved bæredygtigt byggeri. PKA er bl.a.
medlem af Danish Green Building Council, der
arbejder for bæredygtig byggeri samt partnerskabet, Energispring, der skal sikre et CO2-neutralt
København i 2025.
Priser for bæredygtighed
PKA arbejder på at skabe ejendomme med et sundt
indeklima, sociale kvaliteter og en lav klimapåvirkning. Derfor bæredygtighedscertificeres ejendomme løbende, da det er med til at skabe attraktive
ejendomme med gode afkast. I 2016 blev tre ejendomme bæredygtighedsstemplet.
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I Hillerød bygger PKA Danmarks første svanemærkede lejeboliger. Den svanemærkede ejendom får
et lavt energiforbrug, sundt indeklima og fokus på
bæredygtighed i hele ejendommens levetid. Der
installeres solceller på taget, automatisk styring
af el, varme og fugt samt vandbesparende løsninger. Alle materialer lever op til skrappe krav til
miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der sikrer et
sundt indeklima.
Som en af de første eksisterende erhvervsejendomme blev en PKA-kontorejendom bæredygtighedsstemplet for dens lave energiforbrug, sundt
indeklima og sociale kvaliteter. Bæredygtighedsordningen, DGNB, gav ejendommen karakteren
guld for dens grønne løsninger som fx LED-belysning og reducering af varme- og kuldepåvirkningen fra vinduer.
Sundhedshuset i Vejle modtog som det første sundhedsbyggeri i Norden en LEED Healthcare-guldcertificering for sine miljømæssige og
sociale kvaliteter. Sundhedshuset har bl.a. solceller
og løsninger, der sikrer et sundt indeklima til gavn
for ansatte og borgere.
I alt har PKA bæredygtighedscertificeret syv
ejendomme og vil i fremtiden certificere flere ejendomme.
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Sundhedshuset i Vejle
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Svanemærkede lejligheder i Hillerød

I 2016 blev tre PKA’s ejendomme bæredygtighedscertificeret
for deres kvaliteter inden for klima og miljø, indeklima og sociale
funktioner. Fra venstre ses: Sundhedshuset i Vejle, svanemærkede
lejligheder i Hillerød og kontorejendom i København.
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Kontorejendom i København

Ambitioner 2017
I 2017 styrker PKA arbejdet med ansvarlighed og vil
fortsat fokusere på, at investeringerne skaber gode afkast til
medlemmerne og bidrager til en bæredygtig udvikling.

Udbrede partnerskabsmodeller

Olie og gas

For at indfri FN’s bæredygtighedsmål og klimaaftalen

Ud fra økonomiske og klimamæssige hensyn vil PKA

fra COP21 vil PKA sætte yderligere fokus på partner-

gå i dialog med udvalgte olie- og gasselskaber for at

skaber mellem offentlige institutioner, private

afdække selskabernes klimastrategi herunder CO2-

investorer og erhvervslivet. Partnerskaber reducerer

udledning og investeringer inden for vedvarende og

risici og barrierer for investeringer i særligt

fossil energi. Herefter vurderer PKA de videre skridt

udviklingslande og øger incitamentet for private

i forhold til om selskaberne fortsat er attraktive

investeringer i bæredygtig vækst.

investeringer.

Investeringer i vandsektoren

Fortsat udfasning af kul

Klimaforandringer, befolkningstilvækst og industriali

Ud fra økonomiske og klimamæssige hensyn vil PKA

sering skaber mangel på rent drikkevand og ud

fortsætte med at udfase investeringer i kul og påvirke

fordringer med rensning og behandling af vand. I de

selskaber til at reducere deres kulaktiviteter. I 2017

kommende år vil PKA have fokus på at investere i

vil PKA fortsætte dialogen med selskaber, hvor

projekter, der bidrager til at løse udfordringerne

25-50% af forretningen stammer fra kulaktiviteter,

inden for vandsektoren.

for at de reducerer kulaktiviteter. Der er typisk
tale om selskaber inden for mine, -forsynings- og
energisektoren.

Politik for skat
PKA investerer for at skabe gode og stabile afkast til
medlemmerne på en ansvarlig måde – dette inkluderer

Øger klimainvesteringer

også skatteområdet. PKA mener, at selskaber med en

PKA vil øge investeringer i projekter, der både skaber

ansvarlig skattepolitik på lang sigt vil skabe et bedre

gode afkast til medlemmerne og bidrager til den

og mere stabilt afkast til investorerne. PKA vil derfor

grønne omstilling. Ambitionen er at have investeringer

udarbejde principper for en skattepolitik, der omfatter

i klimaprojekter svarende til 10% af formuen i 2020.
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alle investeringer.

Bæredygtige ejendomme
Frem mod 2020 vil PKA løfte den gennemsnitlige
energimærkning for den danske ejendomsportefølje
fra C til B.
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Om PKA
• PKA administrerer pensioner for tre
pensionskasser inden for social- og 			
sundhedsområdet
• PKA har 300.000 medlemmer, som er 		
sikret pensionsordning via overenskomster.
90% af medlemmerne er kvinder.
• PKA har en samlet formue på 250 mia. kr.
• PKA er medlemsejet
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