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Ansvarlighed og afkast hænger sammen
PKA mener, at selskaber, der integrerer ansvarlighed i forretningen,
vil have konkurrencefordele på lang sigt, og dermed være i stand til
at skabe gode afkast til investorerne. Derfor udøver PKA aktivt ejer
skab med fokus på ansvarlighed i de investerede selskaber, da det
giver den størst mulige værdiskabelse hos selskabet og godt afkast til
medlemmernes pensioner.
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Investeringer til
en bæredygtig fremtid

Som den første danske pensionskasse eksklu
derede PK A derfor 31 kulselskaber og gik i
dialog med 23 selskaber om at reducere deres
k ula ktiviteter. Beslutningen blev truffet ud fra en
klimamæssig og økonomisk betragtning, hvoraf
sidstnævnte i høj grad viste sig at holde stik, da
de ekskluderede kulselskaber i løbet af 2015 faldt
med ca. 60% i værdi.

I 2015 blev klimaforandringer for alvor sat på
den globale dagsorden med COP21 i Paris. Her
blev verdens ledere enige om en historisk klima
aftale, der skal holde den globale temperatur
stigning under to grader frem mod år 2100. Skal
klimamålsætningen indfries, er det nødven
digt at inddrage private investorer og forbedre
investeringsrammerne for klimainvesteringer.
Derfor præsenterede PKA en række anbefalinger
til klimatopmødet, hvor særligt udfordringer
med klimainvesteringer i udviklingslandene var
i centrum.
I 2015 havde PKA investeret ca. 14 mia. kr.
i klimaprojekter, der både giver gode afkast til
medlemmernes pensioner og reducerer klima
forandringerne. I 2015 gav fx investeringer i hav
mølleparker et afkast på 7,2%, og ambitionen er at
øge klimainvesteringerne frem mod 2020 til 10%
af formuen – svarende til 23,5 mia. kr.

Bæredygtighedsmål rammen
for ansvarlighed
FN vedtog 17 bæredygtighedsmål i 2015, der bl.a.
fokuserer på at bekæmpe klimaforandringerne
og udbrede grøn teknologi. Målene er i tråd med
PKA-medlemmernes holdninger og forventninger
til, at PKA er med til at skubbe verden i en mere
bæredygtig retning og skabe gode afkast på samme
tid. Derfor er bæredygtighedsmålene pejlemærker
for PKA’s klimastrategi.

Udfasning af kulinvesteringer
For at holde temperaturstigningen under to grader
er det nødvendigt at reducere forbruget af fossil
energi, hvor kul er en af de største klimasyndere.

Peter Damgaard Jensen
adm. direktør i PKA
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Retningslinjer for
ansvarlige investeringer

PKA investerer i overensstemmelse med internationale
principper for selskabers sociale ansvar og internationale
konventioner. Bestyrelserne i de tre PKA-pensionskasser har
vedtaget retningslinjerne, der diskuteres løbende med de
delegerede, så retningslinjerne stemmer overens med
medlemmernes holdninger og værdier.

Positive tilvalg
PKA opsøger aktivt investeringsmuligheder, der
skaber gode og stabile afkast til medlemmernes
pensioner samtidig med, at investeringerne gør en
positiv forskel. I PKA kaldes det ’positive tilvalg’.
PKA arbejder derfor målrettet for at gøre en
positiv forskel inden for tre områder: klima, a rbejdstagerrettigheder og børns rettigheder.

Tobaksrestriktion
PKA investerer ikke i selskaber, der produce
rer tobaksprodukter. Underleverandører er ikke
omfattet af retningslinjernes tobaksrestriktion.
PKA har ekskluderet 29 selskaber, der producerer
tobaksprodukter.
Våbenrestriktion
PKA investerer ikke i selskaber, der producerer
våben hørende under internationale konventioner
for kontroversielle våben. Restriktionen gælder
også for underleverandører, der leverer komponen
ter, service eller udvikling, der er specielt udviklet
til kontroversielle våben. PKA har ekskluderet 39
selskaber, der producerer kontroversielle våben.
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Aktivt ejerskab
PKA er i løbende dialog med selskaber for at følge
op på deres strategier og resultater med at inte
grere 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 give større værdi til medlem
mernes 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’s Global Compact
PKA investerer i overensstemmelse med FN’s
Global Compacts ti principper for samfunds
ansvarlighed. Principperne adresserer menneske
rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og
korruption.
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Fokus på ansvarlighed
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PKA var i dialog med
418 selskaber i 2015
Selskabsledelse 49,6%
Strategi og risiko 14,8%
Sociale og etiske forhold 20,5%
Miljø og klima 15,1%

PKA stemte på 1.925 generalforsamlinger
om 18.137 forslag i 2015
Forslag som PKA
stemte for 59,1%
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Forslag som PKA
stemte imod 40,9%
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Ansvarlighed skaber
gode pensioner

Aktivt ejerskab er et af PKA’s værktøjer til at beskytte
investeringerne og sikre gode og stabile afkast til medlemmernes pensioner. Det aktive ejerskab udøves i dialog med
selskabernes ledelse og på deres generalforsamlinger.

PKA tror på, at fokus på miljø og klima, sociale
forhold samt god selskabsledelse påvirker selskabernes evne til at skabe et godt afkast. Derfor arbej
der PKA løbende på integrere ansvarlighed i de ca.
5.000 selskaber, som PKA investerer i.

Hermes monitorerer løbende selskaber
for, om de overholder PKA’s retningslinjer for
a nsvarlighed. Bryder selskabet med PK A’s
retningslinjer, vurderer Hermes, om der er
mulighed for at påvirke selskabet og skabe reel
forandring, eller om det skal sættes direkte på
PKA’s negativliste. I 2015 var PKA i dialog med
418 antal selskaber.

Det seje træk
Hvis selskabet ikke lever op til PKA’s retningslinjer
for ansvarlighed, går PKA i dialog med selskabet
for at sætte fokus på de kritisable forhold. PKA
mener, at der er størst mulighed for at påvirke i
en ansvarlig retning ved at forblive investor i sel
skabet fremfor at sælge aktierne og fraskrive sig
muligheden for at påvirke selskabet i en positiv
retning. Problemer kan ikke altid løses på kort sigt,
men viser selskabet ikke det nødvendige fokus og
implementerer en strategi for at løse problemerne,
så tager PKA konsekvensen og sælger aktierne i
selskabet og sætter det på negativlisten.
I 2015 kom 34 selskaber på negativlisten, mens
en blev fjernet. Ultimo 2015 var der 129 selskaber
på negativlisten.
Se negativlisten på www.pka.dk.
International gennemslagskraft
PKA samarbejder med engelske Hermes Equity
Ownership Service for at have den nødvendige
tyngde i det aktive ejerskab. Hermes repræsenterer
investorer med tilsammen 1.900 mia. kr. og det giver
Hermes større mulighed for at sætte ansvarlighed
på dagsordenen hos de største selskaber i verden.
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Generalforsamlinger som løftestang
PKA bruger sin stemmeret på selskabernes
generalforsamlinger til at sætte ansvarlighed
på dagsordenen og sikre selskabernes langsig
tede værdiskabelse til gavn for medlemmernes
pensioner.
Fundamentet for stemmeafgivelserne er
PKA’s retningslinjer for ansvarlige investeringer,
Hermes’ politik for aktivt ejerskab og en række
internationale standarder herunder OECD’s
’Principles of Corporate Governance’ og ICGN’s
’Global Corporate Governance Guidelines’. Disse
sikrer rammerne for god selskabsledelse, hånd
tering af sociale, klima- og miljømæssige aspekter
samt aktionærrettigheder.
Er selskabets ledelse ikke villige til at indgå
i dialog med PKA om kritisable forhold, kan en
løsning være at stille et aktionærforslag på sel
skabets generalforsamling. Erfaringer viser, at
aktionærforslag kan være et vigtigt instrument
til at få et selskabs ledelse til at indgå i en dialog.

Klimadebat rykker ind
i olieindustrien
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PKA har i samarbejde med andre aktører sat fokus på
olieindustriens påvirkning af klimaet. I de seneste år har
oliegiganten, Exxon Mobil, åbnet op for at diskutere klima.

Olieindustrien er en af verdens største CO2-
udledere og bidrager dermed betydeligt til klima
forandringerne. Derfor er det nødvendigt, at olie
industrien undersøger, hvordan deres forretning
påvirkes af transformationen mod en fossilfri
økonomi.
Tidligere har størstedelen af olieselskaberne
være tilbageholdende med at diskutere klima
forandringernes betydning for selskabernes
forretning, men i de seneste år har en af verdens
største olieselskaber, Exxon Mobil, åbnet op for at
diskutere klima.

Trods Exxon Mobil er begyndt at diskutere klima-
forandringer, så er de afvisende over for konkrete
klimamål. I 2015 støttede PKA bl.a. et forslag om
reduktionsmål for Exxon Mobils CO2-udledning –
et forslag der blev afvist af selskabet.

Et skridt på vejen
Sammen med andre aktører har PKA været i dia
log med Exxon Mobil og opfordret dem til at lægge
en strategi, der tager højde for faldende oliepriser,
nye vedvarende teknologier og det øgede politiske
klimafokus.
I forlængelse af dialogen har Exxon Mobil
afholdt en række investormøder, hvor klima
udfordringerne blev diskuteret.

Brug for forbedringer
Trods olieindustrien i højere grad tager klima
forandringer alvorligt, er der behov for betyde
lige forbedringer, hvis de skal have holdbare for
retningsmodeller i en økonomi, der i stigende grad
er baseret på vedvarende energi. PKA vil derfor
fortsætte dialogen med Exxon Mobil og andre
olieselskaber for at øge forståelsen for klima
forandringerne.
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“Selvom PKA og Exxon Mobil ser forskelligt
på løsningerne på klimaforandringerne og de
afkastmæssige risici, så er det et positivt tegn, at
de i stigende grad engagerer sig i klimadebatten,”
konstaterer Peter Damgaard Jensen, adm. direk
tør i PKA.

Netværk og erklæringer
PKA deltager i en række nationale og internationale netværk, der har fokus på
ansvarlige investeringer. Netværkene giver PKA nye inputs og samarbejdsmuligheder,
der styrker PKA’s arbejde med ansvarlige investeringer.

Navn

Formål

PKA’s rolle

Netværk
Dansif

Dansif er et netværksforum for professionelle
investorer, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. Formålet er at udbrede og udveksle
erfaringer med ansvarlige investeringer.

Medstifter og medlem af
bestyrelsen

Institutional Investors
Group on Climate Change
(IIGCC)

IIGCC er et netværk af europæiske investorer, der
repræsenterer 13 billioner euro. Netværket arbejder for
at skabe bedre rammer for klimainvesteringer og håndtering af risici forbundet med klimaforandringerne.

Medlem af bestyrelsen

Sustainable Development
Investment Partnership
(SDIP)

Partnerskab mellem regeringer, World Economic
Forum, OECD og private investorer. Formålet er at
investere 100 mia. dollars i udviklingslande inden for
infrastruktur samt klima- og miljøteknologi.

Medlem

Carbon Disclosure Project
(CDP)

CDP arbejder for at sikre åbenhed om selskabers
påvirkning af klima og miljø og herigennem understøtte
klimainvesteringer.

Medlem

Charter for samfundsansvar
i ejendoms-, bygge og
anlægsbranchen i Danmark

Formålet med chartret er at give byggeriets parter et
fælles fundament for samfundsansvar i byggebranchen.
Chartret skal bl.a. bidrage til bedre arbejdsforhold,
fokus på miljø- og klimaløsninger samt øge videns
delingen for samfundsansvar i byggebranchen.

Underskriver

Paris Pledge for Action

Investorer, selskaber og andre ikke-statslige aktører
forpligter sig til at bidrage til målene i COP21-aftalen,
herunder at reducere CO2-udledningen og holde temperaturstigningen under to grader globalt frem mod 2100.

Underskriver

Opfordring til
tøjproducenter

Sammen med andre investorer opfordrede PKA til, at
tøjproducenter underskrev ’Accord on Fire and Building
Safety in Bangladesh’, så sikkerheden og arbejdsfor
holdene forbedres på tøjfabrikker i Bangladesh.

Underskriver

Global Investor Statement
on Climate Change

Investorer forpligter sig til at bidrage med klima
investeringer, der reducerer det globale CO2-udslip.
Samtidig samarbejder underskriverne med politikere
om investeringsmodeller, der kombinerer offentlige og
private klimainvesteringer.

Underskriver

Erklæringer
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Høje klimaambitioner
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Bag om grønne obligationer
PKA-investeringerne i grønne obligationer steg
til ca. 1,25 mia. kr. i 2015. Obligationerne under
støtter omstillingen til en fossilfri økonomi og
reducerer klimaforandringerne ved at finansiere
projekter inden for vedvarende energi og øget
energieffektivitet som fx vandkraft, biomasse
anlæg eller solenergi.
De grønne obligationer er bl.a. udstedt af den
t yske udviklingsbank og Den Europæiske Udvik

lingsbank og er garanteret af henholdsvis den tyske
stat og EU. Investeringerne kan sammenlignes med
europæiske statsobligationer, der har en relativt lav
risiko, men vil have et forventeligt højere afkast.
PKA forventer at øge investeringerne i grønne
obligationer, fordi der er et stigende globalt
finansieringsbehov til vedvarende energi og energi
effektivitet.
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Klimafokus med
gode afkast

Med klimainvesteringer for ca. 14 mia. kr. bidrager PKA til
at reducere klimaforandringerne og samtidig skabe gode
afkast. PKA arbejder desuden for at øge klimasamarbejdet
med andre investorer og politikere.

Investeringer i klimateknologi er vigtige for at holde
den globale temperaturstigning under to grader
frem mod år 2100 og dermed undgå de værste
klimaforandringer. PKA har fokus på skabe gode
afkast til medlemmerne og samtidig bidrage til
den grønne omstilling. I 2015 gav investeringerne
i havmølleparker et afkast på 7,2%.
I 2015 investerede PKA 300 mio. kr. i energi
fonden, SustainSolutions, der energiforbedrer
offentlige ejendomme og almennyttige boliger i
Danmark. Samtidig øgede PKA investeringerne i
grønne obligationer til ca. 1,25 mia. kr.
I 2015 har PKA klimainvesteringer for ca. 14
mia. kr. PKA’s langsigtede ambition er, at klima
investeringer udgør 10% af de samlede investe
ringer svarende til 23,5 mia. kr.

på negativlisten. På generalforsamlingen i 2016
redegøres der for dialogen med de 23 selskaber og
den fremtidige klimastrategi.

Ekskluderede kulselskaber
Som den første danske pensionskasse satte PKA
31 kulselskaber på negativlisten i 2015. Eksklu
deringen blev truffet ud fra en klimamæssig og
økonomisk betragtning. Samtidig gik PKA i dialog
med 23 selskaber, hvor 50-90% af forretningen
kommer fra kulaktiviteter, om at reducere deres
kulaktiviteter. Er selskaberne ikke i stand til at
fremlægge en strategi for reducering af kulaktivi
teterne, sælger PKA sine aktier og sætter selskabet

Læs klimaanbefalingerne på pka.dk.

Bedre rammevilkår for
klimainvesteringer
Til COP21 i Paris gav PKA en række anbefalinger
til, hvordan politikere og investorer sammen kan
understøtte aftalens målsætning.
PKA anbefalede bl.a., at politikere fastsætter et
CO2-kvotesystem, der øger selskabers og investo
rers incitament til at investere i klimaprojekter og
forske i klimavenlige teknologier. Hertil er det nød
vendigt med nye innovative partnerskaber mellem
offentlige og private aktører, der reducerer risici
ved klimainvesteringer i særligt udviklingslande.
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Klimastrategi i verdensklasse
Den internationale tænketank, Asset Owners
Disclosure Project, undersøgte 500 af verdens
største investorer og pensionskassers arbejde
med at håndtere klimaforandringerne. PKA blev
nummer 18 med en A-rating, i undersøgelsen, og
var den højst rangerede, danske pensionskasse.

PKA investerer i forlængelse
af FN’s bæredygtighedsmål
Sikre adgang til bæredygtige energikilder,
som alle har råd til (mål 7)
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Bekæmpe klimaændringer
og konsekvenserne heraf (mål 13)
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PKA’s klimastrategi

Påvirker selskaber
PKA påvirker selskaber til at implementere hensyn
til miljø og klima i deres forretningsstrategi.
Klimainvesteringer
PKA investerer i vedvarende energi, og ambitionen er at
øge klimainvesteringerne fra ca. 14 mia. kr. i 2015 til 10%
af formuen frem mod 2020 – svarende til 23,5 mia. kr.
Eksklusioner
PKA ekskluderer selskaber ud
fra klima- og afkastmæssige hensyn.
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Påvirker klimadagsordenen
PKA påvirker den globale klimadagsorden ved at
sætte fokus på investorers rolle for at reducere
konsekvenserne af den globale opvarmning.

PKA's
klimainvesteringer
I 2015 har PKA klimainvesteringer for ca. 14 mia. kr.

6,3 mia. kr.

700 mio. kr.

Havmølleparker
6,3 mia. kr. i fire havmølleparker,
der genererer grøn strøm til 1,8
mio. husstande.

Unoterede aktier
700 mio. kr. investeret direkte i
selskaber som fx KK-Group, der
leverer styresystemer til
vindmølleindustrien.

4,7 mia. kr.
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Skov og landbrug
4,7 mia. kr. i bl.a. skovbrug
i Asien og landbrug i Afrika.
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1,25 mia. kr.
Grønne obligationer
1,25 mia. kr. i grønne obligationer,
der finansierer projekter inden for
vedvarende energi som fx
solenergi, vandkraft og biomasse.

200 mio. kr.

300 mio. kr.

Klimainvesteringsfonden
200 mio. kr. investeret i fx Afrikas
største vindmøllepark i Kenya og
solcelleanlæg i Maldiverne.

SustainSolutions
300 mio. kr. i energirenovering af
offentlige bygninger og almennyttige
ejendomme i Danmark.

500 mio. kr.
Energi- og infrastrukturfonde
500 mio. kr. investeret
i fx solcelleparker.
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PKA’s tilgang til kul

1.

PKA sætter kulselskaber på negativlisten, hvor mere end 90%
af forretningen kommer fra kulaktiviteter.

2.

PKA går i dialog med selskaber, hvor 50-90% af forretningen
kommer fra kulaktiviteter. Selskaberne skal inden for 6-12 måneder
fremlægge en strategi for at reducere deres kulaktiviteter.

3.
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Er selskabet ikke i stand til at fremlægge en holdbar strategi for
reducering af deres kulaktiviteter, afvikler PKA investeringen
i selskabet og sætter det på negativlisten.
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Kulselskaber sat
på porten

PKA ekskluderede 31 kulselskaber i 2015 af klimamæssige og
økonomiske hensyn. Herefter gik PKA i dialog med 23 selskaber
om at reducere deres kulforbrug.

2015 var det varmeste år, der nogensinde er målt.
2015 var også året, hvor der blev vedtaget en række
historiske klimaaftaler, der skal reducere den glo
bale CO2-udledning. Klimaaftalerne markerer det
stigende politiske fokus på grøn omstilling og sæt
ter den fossile sektor under pres.

selskaberne til at reducere deres kulaktiviteter og
omstille forretningen til mere energieffektive løs
ninger. Selskaberne skal fremlægge en forretnings
strategi, der reducerer deres kulaktiviteter, tager
højde for reguleringer af energisektoren samt det
øgede politiske klimafokus. Er det enkelte selskab
ikke i stand til at levere en holdbar strategi, sæl
ger PKA sine aktier i selskabet, og sætter det på
negativlisten.

Hensyn til klima og afkast
I de seneste år har aktiekurserne i kulindustrien
været støt faldende, og på baggrund af klimamæs
sige og afkastmæssige hensyn besluttede PKA at
ekskludere 31 kulselskaber.

“Det er ikke et mål i sig selv at sælge vores aktier i
selskaberne. Vi vil gerne bidrage til, at selskaberne
rykker sig i en mere klimaansvarlig retning. Men
er selskaberne ikke indstillet på at rykke imod
en grønnere energiproduktion, så tror vi ikke,
at de kan skabe et langsigtet afkast,” siger Peter
Damgaard Jensen.

“Skal de internationale klimaambitioner indfries,
er det nødvendigt at reducere det globale kulfor
brug, da kul er den største CO2-synder,” siger Peter
Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA.

PKA forventer ikke, at selskaberne omlægger deres
produktion fra den ene dag til den anden. Det er
en langsigtet proces som fx ses hos danske Dong
Energy, der er i gang med at omlægge sine kraft
varmeværker fra kul til biomasse.

Dialog om kulreduktion
I forlængelse af kulekskluderingen er PKA i dialog
med 23 selskaber, hvor 50-90% af forretningen
består af kulaktiviteter. Ambitionen er at påvirke
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Han understreger, at PKA har fokus på både at
skabe gode afkast og sikre en bæredygtig udvikling.
Med eksklusionen af 31 kulselskaber undgår med
lemmerne af PKA-pensionskasserne at få forringet
deres afkast. I løbet af 2015 faldt aktiekursen i de
31 ekskluderede kulselskaber med ca. 60%.
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Vejen til bedre liv
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Gode vilkår i byggebranchen
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PKA er en af Danmarks største ejendomsinvestorer med 16,3 mia. kr. i danske
ejendomme. Som en del af PKA’s fokus på arbejdstagerettigheder, tilsluttede
PKA sig Charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen i
Danmark. Chartret består af seks principper for samfundsansvar, herunder
ordentlige ansættelsesvilkår og bæredygtige løsninger inden for miljø og klima.
Med chartret får PKA adgang til ny viden og nye løsninger, der er med til at
skubbe den danske byggebranche i en mere ansvarlig retning.
Læs mere om chartret på pka.dk
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Samarbejder med
selskaber

PKA sætter fokus på arbejds- og lønvilkår for børn
og arbejdere hos de selskaber, der investeres i.

I mange udviklingslande er der hastig økono
misk vækst. PKA arbejder for, at væksten sker
med respekt for arbejdstagerrettigheder og børns
rettigheder i de selskaber, som PKA investerer i.
PKA’s indsats tager udgangspunkt i FN’s Global
Compact og Den Internationale Arbejdsorganisa
tions (ILO) konventioner. Principperne betoner
retten til organisations- og foreningsfrihed, retten
til at føre frie forhandlinger og retten til et sundt og
sikkert arbejdsmiljø.

Største udfordringer i udviklingslande
PKA har særlig opmærksomhed på udviklings
landene, da disse lande har de største udfordringer med arbejdstagerrettigheder og børns ret
tigheder. På vegne af PKA var Hermes i dialog med
26 selskaber i 2015 for at sætte fokus på ordentlige
arbejds- og lønvilkår for børn og arbejdere.
Uddanner kvinder
I samarbejde med Hermes søger PKA at imple
mentere det internationale sundhedsprojekt, HER
project (Health Enables Returns) i de selskaber,
som PKA investerer i. Projektet uddanner og træ
ner kvinder i udviklingslande inden for sundhed,
ernæring samt arbejdsforhold og giver bl.a. adgang
til sundhedsklinikker på arbejdspladsen. HER
project forbedrer ikke kun kvindernes forhold, men
giver også selskaberne dygtigere og mere tilfredse
medarbejdere.
Partnerskab med Red Barnet
PKA samarbejder med Red Barnet for at give sel
skaberne konkrete værktøjer, så de kan uddanne
unge mellem 15 og 18 år og give dem bedre frem
tidsmuligheder. PK A udbreder bl.a. Red Bar
nets uddannelsesprogram, Work2Learn, der
både sikrer unge ordentlige arbejdsvilkår og
uddannelse. Programmet kombinerer skolegang
og lønnet praktik hos en af Red Barnets sam
arbejdsselskaber.
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Alle vinder
Det er PKA’s grundtanke, at selskaber, med
arbejdere, børn og investorer alle vinder med
ordentlige arbejds- og lønvilkår. Derfor arbejder
PKA på, at selskaberne får en bedre forståelse af,
at investeringer i mennesker ved bl.a. ordentlige
løn- og arbejdsvilkår bidrager til selskabets lang
sigtede værdiskabelse. Det skaber mere produktive
medarbejdere og gode langsigtede afkast til inve
storer. Samtidig får den enkelte og deres familie
bedre levevilkår.
Selvom der er sket store fremskridt for børne
nes vilkår de seneste år, er der stadig udfordringer
med bl.a. begrænset adgang til uddannelse, dårlig
arbejdssikkerhed og lave lønninger. PKA mener
ikke, at problemerne løses ved at forbyde børne
arbejde, da mange familier er afhængige af børne
nes indkomst. Derimod er der brug for ordentlige
arbejdsforhold og uddannelsesmuligheder.

Fokus på sikkerhed
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Et kinesisk mineselskab slækkede på arbejdssikkerheden, og det
kostede 22 arbejdere livet. PKA bidrog til, at sikkerhed blev
et strategisk fokusområde for selskabets øverste ledelse.

Zijin Group er et af Kinas største mineselskaber
med ca. 21.500 medarbejdere. Efter en dæmning
ved en af deres miner kollapsede i 2010 og dræbte
22 arbejdere, gik PKA’s samarbejdspartner, Her
mes, og andre aktører i dialog med selskabet om
forbedringer af arbejdssikkerhed. PKA anbefalede,
at selskabet uddannede deres medarbejdere i
arbejdssikkerhed, og at ledelsen systematisk skulle
analysere og rapportere medarbejdernes sikkerhed
i samarbejde med en uafhængig rådgiver.

nelsesforløb i arbejdssikkerhed og efteruddannes
løbende. Samtidig er der indført en whistleblower
ordning, hvor de ansatte anonymt kan anmelde
eventuelle overtrædelser af arbejdssikkerhed.
Strategisk ledelsesfokus
Zijin Group nedsatte en komite af ledende med
arbejdere og en uafhængig international ekspert
inden for arbejdssikkerhed. Komiteen monitorerer
og rapporterer løbende på selskabets arbejde
med sikkerhed og er under tilsyn af selskabets
bestyrelse.
PKA og Hermes vil løbende monitorere Zijin
Groups sikkerhedsprocedurer og ledelsens fort
satte fokus på arbejdssikkerhed.

Uddannelse i sikkerhed
Efter drøftelser og sparring med Hermes imple
menterede ledelsen i Zijin Group en række tiltag,
der løftede deres langsigtede fokus på arbejds
sikkerhed. I dag gennemgår alle ansatte et uddan
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Ambitioner 2016

PKA vil fortsat fokusere på ansvarlig ledelse og hensyn til
sociale forhold, miljø og klima hos de selskaber, som PKA
investerer i. Derfor lancerer PKA nye tiltag, der både understøtter PKA’s tre fokusområder og kombinerer afkast
og bæredygtig udvikling.

Bæredygtige ejendomme
I 2016 sætter PKA fokus på at reducere klima
påvirkningen fra eksisterende erhvervsejendomme.
Derfor undersøger PKA blandt andet mulighederne
for at installere energieffektive løsninger i eksi
sterende erhvervsejendomme i samarbejde med
lejerne. Hensigten er, at omkostningerne ved
energirenoveringen, ikke medfører øgede omkost
ninger for lejerne. Disse tiltag bidrager til, at
eksisterende erhvervsejendomme lever op til frem
tidens behov og fortsat kan levere gode, stabile
afkast til medlemmernes pensioner.

Høje klimaambitioner
PKA sætter nye mål for klimainvesteringer og vil
frem mod 2020 investere 23,5 mia. kr. i klima
relaterede projekter svarende til 10% af formuen.
PKA øger dermed klimaambitionerne med 3,5 mia.
kr. frem mod 2020 og sætter en streg under det
fortsatte engagement for at gøre en positiv forskel
for samfundet og levere gode afkast til medlem
mernes pensioner.
Udfasning kul og fremtidig
klimastrategi
I 2015 gik PKA i dialog med 23 selskaber, hvor
50-90% af forretningen stammer fra kul, om at
reducere deres kulforbrug. På generalforsamlingen
i 2016 redegøres der for dialogen med de 23 sel
skaber, ligesom der redegøres for den fremtidige
klimastrategi.
Påvirke klimadagsordenen
For at indfri målene i klimaaftalen til COP21 vil
PKA fortsat arbejde for stabile investeringsvilkår,
så investorer har incitament til at foretage klima
investeringer. Derfor vil PKA gå i dialog med
politikere, selskaber, udviklingsbanker og inve
storer for at afdække barrierer og muligheder for at
lave klimainvesteringer særligt i udviklingslande.
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Bedre vilkår for arbejdere og børn
PKA fortsætter med at påvirke selskaber i særligt
udviklingslandene til at overholde fundamentale
rettigheder for arbejdere og børn. Herudover vil
PKA have fokus på at skabe en positiv udvikling
for kvinder i udviklingslande gennem sundheds
programmet, HERproject. Sammen med Hermes
går PKA i dialog med de selskaber, som PKA inve
sterer i, for at implementere HERproject i deres
forretning.
PKA vil fortsat udbrede kendskabet til Red Bar
nets uddannelsesprogram, Work2Learn, så PKA’s
investeringer i tøjindustrien implementerer pro
grammet. Uddannelsesprogrammet giver bedre
fremtidsmuligheder på kort og lang sigt for unge
i tøjindustrien.

Ansvarlige investeringer 2015
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