10. Maj
Kære underskriver af AnsvarligFremtid
Generalforsamlingssæsonen 2015 i de danske pensionskasser er nu overstået, og
AnsvarligFremtids forslag om ”at frasælge investeringer i kul, og at gennemføre en langt mere
kritisk dialog med olie- og gas-selskaber om at afvikle investeringer i høj-risikable
olieudvindingsprojekter i tjæresand, arktis og dybhavsboringer” er blevet vedtaget i hele 3
pensionsselskaber. Det er fantastisk glædeligt, at så mange pensionskunder også mener at man
sagtens kan investere mere ansvarligt og samtidig få høje og sikre pensionsafkast.
Imidlertid vil ingen af disse 3 bestyrelser umiddelbart efterleve generalforsamlingens beslutning,
og således har bestyrelserne i AP og MP Pension umiddelbart meldt ud, at de ikke agter at
efterleve generalforsamlingens beslutning, ligesom bestyrelsen i DIP har besluttet at sende
generalforsamlingens beslutning ud til urafstemning. Læs hele opsummeringen fra
generalforsamlingerne i mailen herunder.
I forbindelse med generalforsamlingerne har der været masser af omtale i medierne, og blandt
andet har DR Nyheder afdækket, hvorvidt de politiske klimaordførere selv ville stemme ja til at
droppe investeringer i kul-selskaber i deres egen pensionsopsparing. Således adspurgt svarer de
radikales klimaordfører Andreas Steenberg, Enhedslistens Per Clausen og SF's Steen Gade at de
ville stemme ja til at droppe investeringer i kul, mens socialdemokraternes Jens Joel har et lidt
mere forbeholdent tjah. Omvendt, så ville de konservatives klimaordfører Mike Legarth, Mikkel
Dencker fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliances Villum Christensen stemme nej til forslaget.
Brancheforeningen Forsikring og Pension havde i øvrigt emnet ”Sorte versus grønne investeringer”
på deres årsmøde som blev afholdt den 7. maj 2015. Blandt oplægsholderne, herunder fra
Klimaminister Rasmus Helveg Petersen var der stor tilfredshed med, at medlemmerne øver
indflydelse på hvordan deres pensionsopsparinger investeres.
Læs et udpluk af mediernes dækning nederst i denne email.
Hvad er AnsvarligFremtids næste skridt?
De umiddelbare næste tiltag vil formodentlig indebære følgende:
a) Afvikling af urafstemning i DIP tentativt den 15. maj – 7. juni.
b) Fortsætte vores dialog med bestyrelserne i de pensionskasser hvor vi har fremsat forslag.
c) Eftersom vi mener at det er uacceptabelt, at bestyrelserne hos AP og MP Pension ikke agter at
efterleve en lovlig og demokratisk gennemført generalforsamlingsbeslutning, så vil vi afklare
hvordan vi kan påvirke denne beslutning, herunder sandsynligvis også ved at indhente en juridisk
afklaring af retsgrundlaget for bestyrelsernes beslutning.
d) Etablering af strategi til sikring af fremsættelse af generalforsamlingsforslag i flere
pensionskasser i 2016, herunder med særligt fokus på Lægernes Pensionskasse og PFA.
e) Fortsætte vores samarbejde, dialog og erfaringsudveksling med andre netværk som arbejder
med emnet ”Stranded Assets” i forhold til investeringer i fossil energi, herunder den globale Fossil
Free kampagne.

1. RESULTATET AF FORÅRETS GENERALFORSAMLINGER:
Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD): Mandag 13. april i Århus.
Stemmerne blev: 55 stemmer for, og 55 stemmer imod (50%, betyder at forslaget falder)
Referat: http://www.pjdpension.dk/OmPJD/Generalforsamling-2015
Bestyrelsen har ved generalforsamlingen henvist til at man har sat gang i en analyse, der skal
kortlægge de eventuelle konsekvenser af at droppe investeringer i kul, samt undersøge
muligheden for en alternativ løsning, hvor der oprettes en særlig fond for medlemmer, der aktivt
ønsker at fravælge fossile investeringer. http://www.information.dk/530393
Arkitekternes Pensionskasse (AP): Tirsdag 14. april i Odense.
Stemmerne blev: 44 stemmer for (58%), og 32 stemmer imod (betyder at forslaget blev vedtaget)
Referat: http://www.arkitektpension.dk/Ompensionskassen/Generalforsamling-2015
Bestyrelsen har afvist at følge generalforsamlingens beslutning, og henviser til at man har sat gang
i en analyse, der skal kortlægge de eventuelle konsekvenser af at droppe investeringer i kul, samt
undersøge muligheden for en alternativ løsning, hvor der oprettes en særlig fond for medlemmer,
der aktivt ønsker at fravælge fossile investeringer. http://www.information.dk/530393
Magistre og Psykologer (MP Pension): Torsdag 16. april i København.
Stemmerne blev 761 stemmer for (57%), og 569 stemmer imod
Referat: http://www.mppension.dk/OmMP/Generalforsamling-2015
Bestyrelsen har afvist at følge generalforsamlingens beslutning, og henviser til at man har sat gang
i en analyse, der skal kortlægge de eventuelle konsekvenser af at droppe investeringer i kul, samt
undersøge muligheden for en alternativ løsning, hvor der oprettes en særlig fond for medlemmer,
der aktivt ønsker at fravælge fossile investeringer. http://www.information.dk/530393
I 2014 var der 49% tilslutning for AnsvarligFremtids fremsatte forslag om frasalg af kul, olie og gas.
Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP): Torsdag 16. april i København
Stemmerne blev 250 stemmer for (50,1%) og 249 stemmer imod
Referat: http://www.dip.dk/Om-DIP/Generalforsamling/Generalforsamling-2015
Bestyrelsen meldte på generalforsamlingen ud, at man vil fremsætte forslaget til urafstemning
blandt DIPs 23.000 medlemmer. Urafstemningen forventes at finde sted 15. Maj – 7. Juni 2015, og
vi kommer til at redegøre for baggrunden for forslaget på hjemmesiden
www.ansvarligfremtid.dk/pension/dip
I 2014 var der 46% tilslutning for AnsvarligFremtids fremsatte forslag om frasalg af kul, olie og gas.
Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP): Onsdag 22. april i Odense
Med 40 stemmer for (45%), og 49 stemmer imod.
Referat: http://www.isp.dk/Om-ISP/Nyheder/2015/Demokratiet-foldede-sig-ud-i-Odense
Bestyrelsen meldte ud at den var glad for at forslaget var blevet fremsat, og at den vil fremover vil
se nærmere på risikoen for stranded assets ved investeringer i fossil energi.
Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP): Tirsdag 28. april i København
Med 523 stemmer for (49%) og 538 stemmer imod.

Referat: https://www.joep.dk/Om-os/Generalforsamling/Generalforsamling-2015 og
her: http://www.djoefbladet.dk/nyheder/2015/5/j-oe-p-nej-til-salg-af-aktier-i-kul.aspx
Bestyrelsen meldte ud, at ”Vi og Ansvarlig Fremtid ser rent faktisk meget ens på risikoen ved at
investere i kul”, og at man ønsker at fortsætte dialogen med AnsvarligFremtid.
I 2014 var der 38% tilslutning for AnsvarligFremtids fremsatte forslag om frasalg af kul, olie og gas.
Efter generalforsamlingen er der indsamlet 25 stillere til at opstille en kandidat til valg til
bestyrelsen i JØP, en kandidat som har erklæret, at han ønsker at arbejde i JØPs bestyrelse for
blandt andet AnsvarligFremtids forslag. Vi håber at han kan blive valgt ind, så vores synspunkter
kan blive fremmet.
AP Pension: Onsdag 29. april i København
Kommerciel kundeejet pensionskasse med delegeret-system.
Med 1231 stemmer for (3,6%) og 32819 stemmer imod.
Referat: http://www.appension.dk/Generalforsamling
Bestyrelsen meldte ud, at den var glad for at forslaget var blevet fremsat, og at den vil fremover vil
se nærmere på risikoen for stranded assets ved investeringer i fossil energi.
2. HUSK AT REGISTRERE DIG PÅ HJEMMESIDEN WWW.ANSVARLIGFREMTID.DK FOR AT
MODTAGE NYHEDSBREVE OG ORIENTERING OM GENERALFORSAMLING
Der har været en periode (ca. 1. april – 1. maj 2015) hvor hjemmesiden www.ansvarligfremtid.dk
ikke har kunnet registrere nye medlemmer, men den fejl er nu udbedret. Hvis du selv mangler at
registrere dig (fx hvis du har fået ny email-adresse), eller hvis du kender til andre som uden succes
har forsøgt at registrere sig, så er det altså nu muligt igen at registrere sig.

3. OMTALE I PRESSEN
7. Maj. The hottest topic in the Danish pension sector
http://gofossilfree.org/europe/the-hottest-topic-in-the-danish-pension-sector/
5. Maj. Members of three Danish pension funds vote to divest from fossil fuels
http://www.theguardian.com/environment/2015/may/05/members-of-three-danish-pensionfunds-vote-to-divest-from-fossil-fuels
30. April. Church of England ends investments in heavily polluting fossil fuels
http://www.theguardian.com/environment/2015/apr/30/church-of-england-ends-investments-inheavily-polluting-fossil-fuels
22. April. Vil du selv bruge pensionspengene på kul? Ja, nej og tjah på Christiansborg
http://www.dr.dk/nyheder/penge/2015/04/22/125658.htm
22. April. Grøn forening: Der er afkast i at droppe pensionspenge i sort energi
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2015/04/21/164123.htm
Fortæl din omgangskreds om AnsvarligFremtid initiativet:

Jo større opbakning initiativet får, jo bedre er chancerne for at medierne vil fortælle om dette
initiativ. Du kan læse og dele dette nyhedsbrev med dine kollegaer (brug evt. vedlagte opslag).
Du kan også finde flere oplysninger på www.ansvarligfremtid.dk og du kan blive løbende
opdateret om nyheder indenfor emnet på vores facebook side
http://www.facebook.com/AnsvarligFremtid, som vi også vil opfordre dig til at dele med andre.
Har du spørgsmål til denne email eller andet, så tøv ikke med at skrive til
ansvarligfremtid@gmail.com, eller info@ansvarligfremtid.dk
Med venlig hilsen
pva. AnsvarligFremtid
Christian Jürgensen, medlem af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD)
Lilian Jensen, medlem af Arkitekternes Pensionskasse (AP)
Thomas Meinert Larsen, medlem af Pensionskassen Magistre og Psykologer (MP Pension)
Rose Laden Holdt, medlem af Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP)
Ole Schultz, medlem af Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP)
Jens Hørby Jørgensen, medlem af Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP)
Lars Jensen, medlem af AP Pension
Du modtager dette nyhedsbrev fordi du har underskrevet initiativet AnsvarligFremtid, og ønsker at
modtage nyhedsbreve.
Hvis du IKKE ønsker at modtage emails fra AnsvarligFremtid fremover, så send en email til
info@ansvarligfremtid.dk

