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Forslag til ISP pensionskasse – generalforsamling 19. april 2016
Generalforsamlingen pålægger, subsidiært opfordrer, bestyrelsen til at indrette
investeringspolitikken således at den understøtter den indgåede globale politiske aftale (Paris
aftalen) om maksimalt 2 graders global opvarmning og så tæt på 1,5 grader som muligt – herunder
ved inden 2018 at udfase etisk problematiske og økonomisk højrisikable investeringer i kul og i
udvindingsprojekter fra fx tjæresand, dybhavsboringer og udvinding i Arktis.
Og Generalforsamlingen forpligter bestyrelsen til årligt at skriftligt redegøre for hidtidige erfaringer
og fremtidige tiltag i forbindelse med udøvelsen af aktivt ejerskab overfor fossil-selskaber med
henblik på at nå 2-graders målsætningen og så tæt på 1,5 grader som muligt.

Begrundelse: Global opvarmning truer menneskelig civilisation. Det Internationale Energi
Agentur og FNs klimapanel har konkluderet at 2/3 af verdens fossile reserver ikke kan afbrændes
hvis vi vil undgå accelererende klimaforandringer. Det betyder at disse reserver vil miste deres
værdi. ISP oplyser intet om hvilken investeringer der er foretaget i fossile selskaber. Det gør det også
nødvendigt at fremsætteforslaget, således at vi kan se hvad ISP kan gøre for at medvirke til at 1.5 -2
graders målet overholdes.
Disse forhold er uforenelige med at vores pensionsinvesteringer skal sikre os en tryg
pensionisttilværelse og en tryg fremtid for vores medmennesker, børn og børnebørn.
Højrisikable olieudvindingsprojekter defineres ud fra rapporter fra finanstænketanken Carbon
Tracker Initiative (CTI) [1], hvis analyser viser at højrisikable olieudvindingsprojekter er projekter, der
kræver en oliepris over 95 USD/tønde for at være lønsomme. En så høj pris vil imidlertid næppe
forekomme i et fremtidigt scenarie med en politisk regulering der sikrer en global opvarmning på
maksimalt 2 grader, eller så tæt på 1,5 grader som muligt [2]. Denne type projekter omfatter typisk
de fleste ukonventionelle kilder som udvinding af olie fra tjæresand, samt udvinding af olie fra
dybhavsboringer og fra udvinding i Arktis.
Brug af aktivt ejerskab i forhold til fossilselskaber tænkes udført ud fra retningslinjerne i den guide
som Investorsammenslutningen Institutionel Investors Group on Climate Change (IIGCC) har
udarbejdet til hjælp for sine medlemmer, for at gennemføre en dialog med kul, olie og gasselskaber
[3].Den foreslåede dialog kan således tage udgangspunkt i CTIs analyser og IIGCCs guide i forhold til
de selskaber som ISP Pensionskasse er medejer af.
Det aktive ejerskab kan også udføres ved konkret stillingtagen til relevante resolutionsforslag, der
fremsættes ved olieselskabernes generalforsamling, eksempelvis de forslag som er fremsat ved
Exxon Mobiles kommende generalforsamling [4]. Forslaget giver mulighed for, at pensionskassen via
aktivt ejerskab i perioden frem til 2018 kan påvirke kulmine-selskaberne til at sælge eller lukke deres
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kulminer inden udgangen af 2018, således at ISP Pensions kasses investeringer i disse selskaber ikke
behøver at frasælges. Forslaget lægger også op til at pensionskassen via aktivt ejerskab overfor
fossilselskaber i porteføljen får disse fossilselskaber til at afvikle deres projekter inden for udvinding
af olie fra tjæresand, dybhavsboringer og udvinding i Arktis. Såfremt en sådan dialog ikke er frugtbar
indenfor en kortere årrække (dog maksimalt 3 år), så skal pensionskassen afvikle sine investeringer i
disse selskaber.
Forslagets krav om afrapportering af aktivt ejerskab skal ske skriftligt som en del af den årlige
skriftlige beretning og gøres tilgængelig på ISP’s hjemmeside.
Uddybning af begrundelse:
De to centrale begrundelser for det fremsatte forslag:
A: Klimaet samt hensynet til kommende generationer En pensionskasse bør medvirke til en tryg og
stabil pensionstilværelse for dets medlemmer. Vi ønsker at videregive en verden til vores børn og
børnebørn, hvor der er social stabilitet og hvor livsbetingelserne i hvert fald ikke er blevet forringet i
vor tid. Klimaforandringer er imidlertid en både teknisk og social trussel mod et stabilt samfund. Vi
ønsker derfor ikke at medvirke til at finansiere de virksomheder, som bidrager mest direkte til
klimaforandringerne. Den netop indgåede klimaaftale i Paris (Paris-aftalen) er en tydelig
tilkendegivelse af, at verdens politikere nu har givet hinanden endegyldigt håndslag på, at samtlige
lande i verden, rige som fattige, skal bidrage til at holde den globale opvarmning på maksimalt 2
grader, og gerne så tæt på 1,5 grader som muligt. Også i Danmark har et bredt folketingsflertal
vedtaget, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler inden 2050. Pensionskasserne bør
støtte op om disse mål ved at flytte investeringer væk fra fossil energi.
B: Ønsket om stabile økonomiske afkast
En pensionskasse bør sikre gode, sikre og stabile afkast til sine medlemmer af de midler, kassen
forvalter. Det indebærer bl.a. omhyggelig vurdering og afvejning af de risici, der er forbundet med
pensionskassens investeringer. I den nuværende situation er det vores vurdering:
- At ISP pensions kasse over de sidste par år har haft endog særdeles store tab på investeringer i
både kul-, olie- og gasselskaber set i forhold til værditilvæksten i ISP’s øvrige investeringer. Disse tab
kunne til dels være undgået, hvis man i tide havde handlet – rettidigt omhu.
- At investeringer i højrisikable olie-/gasprojekter (defineret som forekomster med
udvindingsomkostninger større end 75-95 USD/tønde) er investeringer, som bør nedbringes og
afvikles snarest belejligt. Mindst 1/3 af de kendte olieforekomster skal forblive i jorden, hvis den
globale temperaturstigning skal holdes under 2 grader, og det er disse mindre rentable
olieforekomster, som er i umiddelbar risiko for at blive værdiløse. Opfattelsen af en øget risiko for en
”carbon boble” og ”stranded Assets” breder sig i hele verden: Når analyser fra anerkendte
institutioner som Det Internationale Energi Agentur og FNs klimapanel konkluderer at verden
maksimalt kan afbrænde 1/3 af verdens kendte fossile reserver, og at 2/3 af verdens fossile reserver
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dermed ikke kan afbrændes, så er der en ”carbon boble” og dermed vil en meget væsentlig del af
disse ”ikke-brændbare fossile ressourcer” miste deres værdi. Under hensyntagen til at minimere
eventuelle økonomiske tab bør disse investeringer derfor afvikles snarest muligt og allersenest inden
udgangen af 2018.
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