10. januar 2016 (Nyhedsbrev 13)
Kære underskriver af AnsvarligFremtid

1. Planer for generalforsamlinger i danske pensionskasser i 2016:
AnsvarligFremtid sikrede i 2015 at det blev synliggjort at danske pensionsopsparere i stigende grad ønsker
at deres investeringer skal placeres ansvarligt, herunder ved at frasælge investeringer i kul, olie og
gasselskaber. Foreløbig er det dog endnu kun PKA og Nordea Liv og Pension som har påbegyndt en vis
reduktion af investeringer i især kul-selskaber. Vi er i AnsvarligFremtid fortrøstningsfulde om, at retningen
er sat. Vi er desuden fortsat i god dialog med en række pensionsselskaber hvor vi ser visse fremskridt, men
vi forventer dog at det igen vil være nødvendigt at sætte fokus på investeringer i etisk og økonomisk
problematiske investeringer i kul, olie og gas også på generalforsamlingerne i 2016. Hvilke konkrete forslag
vi vil fremsætte på de enkelte generalforsamlinger forventes afklaret inden midten af februar, og vi holder
naturligvis dig orienteret. Vi håber meget at du vil fortsætte med at hjælpe os i 2016.

2. Deadline for indsendelse af medlemsforslag for generalforsamlinger i 2016:
Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD): 22. februar 2016.
Arkitekternes Pensionskasse (AP): 23. februar 2016.
Magistre og Psykologer (MP Pension): 25. februar 2016.
Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP): 3. marts 2016
Lægernes Pensionskasse (LPK): 4. marts 2016
Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP): 8. marts 2016
Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP): TBD

3. Datoer for afholdelse af pensionskasse generalforsamlinger 2016:
Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD): Mandag 4. april 2016 i København.
Arkitekternes Pensionskasse (AP): Tirsdag 5. april 2016 i København.
Magistre og Psykologer (MP Pension): Torsdag 7. april 2016 i Esbjerg
Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP): Torsdag 14. april 2016 kl. 17 i København.
Lægernes Pensionskasse: Fredag 15. april 2016 kl. 13 i Kolding
Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP): Tirsdag 19. april i København.
Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP): Dato: TBD. Sted: TBD
AP Pension: Torsdag 28. april 2016 i Aarhus.

4. AnsvarligFremtid giver svar på ny Unipension Rapport om Stranded Assets:
Unipension har fredag den 18. december 2015 offentliggjort deres såkaldte ”Analyse af Fossilfri option”.
Bestyrelserne for de 3 pensionskasser, Magistrenes Pensionskasse (MP Pension), Arkitekternes
Pensionskasse (AP) og Pensionskassen for Jordbrugsøkonomer og dyrlæger (PJD) har på baggrund af
analysen udsendt en pressemeddelelse, hvori de afviser muligheden for at gøre det muligt for
medlemmerne af pensionskasserne at vælge en fossilfri pensionsopsparing.
AnsvarligFremtid har udarbejdet et såkaldt ”Responsum” som et svar på Unipensions analyse (vedlagt).

I hovedtræk, så er AnsvarligFremtids kommentarer som følger:
a) Unipension har gennemført en i forhold til generalforsamlingsbeslutningen irrelevant analyse
Unipension har undersøgt om der kan laves en helt fossilfri pulje, selvom det ikke indgår i fx MP Pensions
generalforsamlingsbeslutning fra april 2015. Naturligvis er analysen interessant, men desværre irrelevant i
forhold til generalforsamlingens beslutning om at frasælge kulaktiver og intensivere dialogen med
olie/gasselskaber om at afvikle højrisikable udvindingsprojekter.
b) Unipension har benyttet en konsulent hvis rapport om samme emne ift. den norske pensionsfond,
udland (”Oljefonden”) blev tilsidesat af et enstemmigt norsk Storting
Forfatteren af Unipension analysen, Martin Skancke udarbejdede for et år siden en rapport om frasalg af
fossil energi for den norske pensionsfond, som havde omtrent samme konklusion som den, der nu er
udarbejdet for Unipension. Et enstemmigt Storting tilsidesatte imidlertid rapporten og vedtog i juni 2015 at
standse med investeringer i kul ligesom MP Pensions medlemmer har besluttet det på generalforsamlingen
i april 2015.
c) Unipensions interne beregning med konklusion om lavt fremtidigt afkast uden fossil-investeringer
bygger på irrelevante forudsætninger i forhold til generalforsamlingsbeslutningen.
Unipension har anvendt en definition af ”Fossil Energi” som er helt anderledes og langt bredere end den
der er anvendt i generalforsamlingsbeslutningen fra 2015. Unipension analysens forudsigelse af fremtidige
lave afkast bygger desuden på en analyse af performance i perioden 1999-2015, men da betingelserne for
den fossile brændsels sektor allerede er drastisk ændret i de seneste år og må forventes at blive det endnu
mere efter Klimaaftalen i Paris 2015, så er denne historiske analyse-tilgang en yderst tvivlsom, og
sandsynligvis fejlagtig metode.
d) De juridiske spørgsmål i forhold til generalforsamlingen.
De juridiske notater fra Kromann Reumert er baseret på en antagelse om at afkastet fra fossilfrie
investeringer vil blive væsentligt lavere. Denne antagelse er bygget på konklusionen i Unipensions interne
notat, som imidlertid bygger på irrelevante forudsætninger. Dette medfører, at også konklusionerne på de
juridiske spørgsmål i høj grad kan drages i tvivl.
e) Afsluttende bemærkning
Den offentliggjorte ”Analyse af Fossilfri option” samt tilhørende dokumenter indeholder efter
AnsvarligFremtids opfattelse ikke nogen væsentlige informationer som påvirker vores holdning til hvorvidt
MP Pension og andre danske pensionskasser af økonomiske og etiske årsager bør reducere deres
investeringer i kul, olie og gas-selskaber.

5. AnsvarligKommune
I efteråret 2015 lancerede vi et nyt initiativ ”AnsvarligKommune”, og allerede i oktober kunne vi fortælle at
Roskilde Kommune blev Danmarks første kommune til at fravælge investeringer i fossil energi. Allerede en
måned efter, nemlig den 12. november vedtog et flertal i Københavns Borgerrepræsentation at
Kommunens investeringer skal ud af fossil energi, hvis det ikke reducerer afkastet væsentligt. Også i andre
danske byer som Århus, Ålborg og Fredensborg har politikerne fremsat forslag om at gøre kommunens
investeringer fri af fossil energi, og vi følger naturligvis tæt med i udviklingen.

AnsvarligFremtid ser dog gerne at alle 98 danske kommuner investerer fossil-frit, og vi har derfor
oprettet en arbejdsgruppe om ”AnsvarligKommune” hvor vi har afholdt de første arbejdsmøder.
Vi vil dog meget gerne have deltagelse af mange flere personer, og gerne fra mange forskellige kommuner
rundt omkring i Danmark. Derfor, hvis du har interesse i at vide mere om dette initiativ og/eller hvis du vil
deltage I arbejdsgruppen, så vil vi bede dig skrive til os på info@ansvarligfremtid.dk

6. Deltag i møde 13. Januar kl. 19 i København: ”En Global Klimaaftale er på plads - og hvad så?”
Under denne overskrift afholder Klimabevægelsen et "bliv-aktiv-møde" hvor du kan blive ajour med nogle
af den danske og globale klimabevægelses hovedaktiviteter for det kommende år. Hør om hvordan danske
pensionskunder og borgere i stigende grad sætter fokus på pensionsselskabernes og kommunernes
uholdbare investeringer i risikable og uetiske fossil-selskaber. Hør også om hvordan den globale
klimabevægelse nu vil forsøge at sætte fokus på at de fossile reserver skal blive i jorden.
Og måske du bliver inspireret i at tage del i det hele. Deltagelse er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.
Program:
Kl. 19.00: Velkomst og kort præsentation af Klimabevægelsen i Danmark
Kl. 19.10: En global klimaaftale – og hvad så?
Kl. 19.15: Divestment 1: AnsvarligFremtid initiativet
Kl. 19.20: Divestment 2; AnsvarligKommune initiativet
Kl. 19.25: ”Keep it in the ground”: Aktiv deltagelse i internationale handlinger
Kl. 19.30 – 21.30 Workshop: Breakout i 3 arbejdsgrupper med tovholdere.
Arrangementet kan du også finde her:
http://www.klimabevaegelsen.dk/en-global-klimaaftale-er-paa-plads-og-hvad-saa/
https://www.facebook.com/events/937587063003088/

7. Omtale i pressen
8. Jan. Olie- og mineselskaber spænder bæltet ind
http://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article8352301.ece
8. Jan. Nordea Markets analytiker: Maersk må spænde livremmen ind…ellers må de jo begynde at
nedlægge selskaberne.
http://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article8353066.ece
7. Jan. Vermonts guvernør foreslår at statens pensionskasse skal diveste fra kul og fra Exxon
http://gofossilfree.org/usa/press-release/vermont-governor-shumlin-calls-on-pensions-to-divest-4-02bportfolio-from-exxon-coal/
5. Jan. Klimaoprørere angriber pensionskasses forsvar af sorte investeringer
http://finans.borsen.dk/artikel/1/317336/klimaoproerere_angriber_pensionskasses_forsvar_af_sorte_inve
steringer.html
2. Jan. Mark Carney: Efter COP21 bør enhver investor stille 2 spørgsmål til fossilselskaber
http://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2016/01/02/two-questions-every-investor-should-ask-aboutclimate-risk/

28. Dec. 41 amerikanske olieselskaber er gået konkurs i 2015, og det vil fortsætte i 2016
http://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article8330929.ece
24. Dec. Klima-aftale i Paris giver fossil-aktiver endnu et stød nedad på aktie-kurserne
http://politiken.dk/oekonomi/2050/klima/ECE2988983/kulaktier-taber-paa-klimaaftalen/
23. Dec. Unipension offentliggør rapport af norske Martin Skancke, som anbefaler ikke at diveste fra
fossil energi.
http://www.information.dk/556233
23. Dec. Analyse: Kunsten at knuse et klimaoprør
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/129785/artikel.html
21. dec. ATP: Ny klimaaftale vil få Pensionsselskaber til at investere mere klimavenligt
http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pension/article8319111.ece
21. Dec. Advarsel fra IEA: Pas på de sorte energiaktier
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/129647/artikel.htm
21. Dec. Wood Mackenzie: 65% af verdens kulproduktion er urentabel med dagens kulpriser
http://www.desmogblog.com/2015/12/21/coal-s-financial-fail-two-thirds-world-s-production-nowunprofitable
17. Dec. Globale Investorer sætter mine-selskaber under pres for at udvikle mere klima-resistente
forretningsplaner.
http://www.climatechangenews.com/2015/12/17/investors-pressure-mining-giants-to-phase-out-coal/
17. Dec. Danske Banks chefstrateg om olieindustrien: “Det er en industri, der ligger og venter på, at der
ikke er brug for den længere.". Fremtidens indtjening ligger i de grønne teknologier.
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/129349/artikel.html
17. Dec. Oliehistoriker: Oliebranchen står foran en strukturel nedgang
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/historiker-nedskaeringer-vil-sprede-sig-i-oliebranchen
16. Dec. En række danske pensionskasser, herunder PKA, PensionDanmark og Nordea har signeret Paris
Pledge, om at bidrage til at sikre maksimalt 2graders opvarmning. Det er lidt i modstrid med at de
selvsamme pensionsselskaber har massive investeringer i fossile energiselskaber som påregner at tjene
penge på 3, 4 og 5 graders opvarmning.
http://www.parispledgeforaction.org/whos-joined/
16. Dec. Kul-lobby: Efter Paris aftalen er kul-industrien ikke alene lagt for had af divestment bevægelsen,
men også af selveste FN-systemet.
http://www.information.dk/555492
15. Dec. New Yorks pensioner snart fri for kulinvesteringer
http://www.capitalnewyork.com/article/city-hall/2015/12/8585631/stringer-backing-effort-divest-citypension-funds-coal
14. Dec. Den offentlige Svenske AP2 pensionsfond trækker investeringer fra fossil-baserede kraftværker
http://www.europeanpensions.net/ep/Sweden-ap2-set-to-divest-from-28-power-utilities.php

11. Dec. Magisterbladet: Efter nyvalg til bestyrelsen kan Pensionsopsparere i MP Pension kan se frem til
at investere mere grønt
http://magisterbladet.dk/news/2015/december/tidligeredmformaendimppensionsbestyrelse
8. Dec. DR: Roskilde første danske kommune som frasælger investeringer i fossil energi
http://www.dr.dk/nyheder/udland/roskilde-vil-vaere-groen-har-droppet-sorte-investeringer
3. Dec. University of Massachusets Foundation vil frasælge investeringer i fossil energi, og opfordrer MIT
til at gøre det samme.
http://www.masslive.com/news/index.ssf/2015/12/umass_foundation_says_will_div.html
25. Nov. Carbon Tracker: En klimaaftale i Paris kan gøre enorme fossil-investeringer værdiløse
http://www.theguardian.com/environment/2015/nov/25/fossil-fuel-companies-risk-wasting-2tn-parisclimate-deal
20. Nov. Oliebranchen har svært ved at tjene penge, og mange går konkurs
http://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article8231081.ece
19. Nov. Det danske pensionsselskab PKA som varetager pensioner for blandt andet sygeplejerske, vil
øge investeringer i klimavenlige projekter
https://www.pka.dk/aktuelt/seneste-nyt/2015/pka-og-pggm-i-falles-kamp-for-klimaet/
18. Nov. I Århus Kommune fremsætter byrådsmedlem Peter Hegner Bonfils (EL) forslag om at kommunen
skal afvikle investeringer i verdens 200 største børsnoterede fossil-selskaber.
http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2015/2015-11-18/Referat1649/Forslag-fra-EL-om-afinvestering-i-sort-e.aspx
4. Nov. Den australske Commonwealth Bank vil investere efter 2-graders målet
http://www.afr.com/business/mining/commonwealth-bank-to-reveal-2-degree-global-warming-plans20151104-gkqtmi
4. Nov. Det svenske oliefirma Lundin Petroleum indkasserer underskud pga. lav oliepris
http://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article8182965.ece
25. Okt. WWF kritiserer danske pensionskasser for at investere alt for SORT
http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/gitteseeberg/ECE8152732/De-forvalter-vores-pension-men-svigterplaneten/
21. Okt. Det prestigiøse amerikanske universitet MIT vil ikke diveste, men i stedet samarbejde med fossilindustrien.
http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/21/mit-climate-change-plan-will-not-divest-fossilfuels
13. Okt. Oliegiganten BP anerkender for første gang risikoen for stranded assets.
http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/13/oil-unlikely-to-ever-be-fully-exploited-becauseof-climate-concerns-bp
6. Okt. USA's 3dje største bank Citigroup vil droppe finansiering af kulmineprojekter. Banken følger
dermed beslutningen i Credit Agricole og Bank of America.
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-05/citigroup-citing-climate-change-will-reducefinancing-for-coal

8. 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 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 info@ansvarligfremtid.dk
Med venlig hilsen
pva. AnsvarligFremtid
Ilse Rasmussen, 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
Jan-Helge Larsen, medlem af Lægernes Pensionskasse (LPK)

Du modtager dette nyhedsbrev fordi du har underskrevet initiativet AnsvarligFremtid, og ønsker at
modtage nyhedsbreve. Tidligere nyhedsbreve kan findes her:
http://www.ansvarligfremtid.dk/Home/Resources
Hvis du IKKE ønsker at modtage emails fra AnsvarligFremtid fremover, så send en email til
info@ansvarligfremtid.dk

