28. februar 2016 (Nyhedsbrev 14)
Kære underskriver af AnsvarligFremtid

1. Planer for AnsvarligFremtid ved generalforsamlinger i danske pensionskasser i 2016:
AnsvarligFremtid har i skrivende stund fremsendt forslag til behandling ved 3 danske pensionsselskabers
generalforsamlinger i april 2016. Det drejer sig om Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (4. april),
Arkitekternes Pensionskasse (5. april) og Magistre og Psykologer (7. april). De fremsatte forslag bygger på,
at pensionsselskaberne skal afvikle investeringer i kul, samt i højrisikable olieinvesteringer. Forslagene
lægger desuden vægt på, at pensionsselskabernes investeringsstrategi skal indrettes så den understøtter
den netop indgåede klimaaftale om maksimalt 2 graders global opvarmning. Vi forventer at der bliver
fremsat forslag på yderligere 3-5 generalforsamlinger. De fremsatte forslag vil du løbende kunne finde på
vores hjemmeside www.ansvarligfremtid.dk/home

2. Husk at stemme & hjælp med at samle fuldmagter til at stemme på generalforsamlingerne
Vi håber meget at du vil fortsætte med at hjælpe os med at stemme på de fremsatte forslag, og meget
gerne hjælpe med at samle fuldmagter til os. Der vil kunne stemmes via fuldmagt på de 3
pensionsselskaber PJD, AP og MP Pension fra den 16. marts, og vejledningen til at stemme via fuldmagt vil
ligge på vores hjemmeside fra den 16. marts 2016.

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): Mandag 18. april på Frederiksberg.
AP Pension: Torsdag 28. april 2016 i Aarhus.

4. Medlemmer af MP Pension og Arkitekternes Pensionskasse vil trække pensionskasser i retten
Medlemmer af MP Pension og Arkitekternes Pensionskasse med tilknytning til AnsvarligFremtid
netværket vil have rettens ord for, at det er ulovligt når pensionskasserne MP Pension og
Arkitekternes Pensionskasse nægter at følge sidste års generalforsamlingsbeslutning om at afvikle
investeringer i kul, samt at gennemføre en dialog med olie- og gasselskaber om at afvikle deres
højrisikable olieudvindingsprojekter. Selvom forslaget opnåede hhv. 57% og 58% af
medlemmernes tilslutning i MP Pension og Arkitekternes Pensionskasse, så har bestyrelserne i
begge pensionskasser imidlertid kategorisk nægtet at følge generalforsamlingens beslutning. På
den baggrund vil medlemmer af de 2 pensionskasser tage de første skridt til at rejse en retssag
mod bestyrelserne i pensionskasserne, og konkret vil de nu søge civilstyrelsen om at føre en

retssag som ”fri proces”. Sagen koncentrerer sig om 2 hovedpunkter:
1) Kan MP Pension og Arkitekternes pensionskasse afvise at følge det konkrete forslag vedtaget af
generalforsamlingen?
2) Hvordan tolkes begrebet "fiduciary duty" (Lov om finansiel virksomhed §158) ?
Læs mere om sagen på http://www.ansvarligfremtid.dk/Home
5. AnsvarligKommune netværket kommet godt igang
”AnsvarligKommune” netværket haft sine første planlægningsmøder, og netværket har allerede sat gang i
en række initiativer. Stærkt inspireret af Roskilde Kommune og Københavns Kommune som allerede har
besluttet at afvikle investeringer i fossil energi, så vil netværket nu kontakte alle 98 danske kommuner for
at høre om de har investeringer i fossil energi eller om de har aktuelle planer om at droppe deres
investeringer i fossil energi. Netværket forventer at have et fuldt overblik over alle danske kommuners
investeringer i fossil energi med udgangen af marts måned 2016. Netværket vil desuden præsentere sine
aktiviteter og planer ved Klimabevægelsens tema-møde om ansvarlige investeringer søndag 6. marts i
København. Du kan følge netværkets arbejde på hjemmesiden www.ansvarligfremtid.dk/kommune
Vi vil dog meget gerne have deltagelse af mange flere frivillige personer i netværket – måske dig? - uanset
hvilken kommune du bor i. Derfor, hvis du har tid og lyst til at hjælpe med til at sikre at også din egen
kommune bliver fossilfri investor så vil vi bede dig kontakte netværkets tovholder Katrine Ehnhuus på email
info@ansvarligfremtid.dk

6. Deltag i temadag om Ansvarlige Investeringer under overskriften: ”Er din kommunes
opsparing investeret i at ødelægge kloden?”
Søndag den 6. marts kl. 13 – 17 afholder Klimabevægelsen i Danmark et debatmøde om Ansvarlige
Investeringer med følgende program:
13.00: Velkomst v. Klimabevægelsens landsudvalg
13.10 – 13.40: Danske kommuner dropper sorte investeringer
Foreløbige erfaringer v. Katrine Ehnhuus, AnsvarligKommune intiativet
13.40 – 14.00: Hvilke danske pensionskasser tænker på klimaet?
Status og fremtiden for grønnere danske pensionsopsparinger v. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid
14.00 – 14.30: Fra sort til grøn økonomi. Divestment-fortællinger - Kan EU diveste?
En status på divestment v. Anne Mette Wehmüller, som i en årrække har arbejdet med bæredygtighed og
nu skriver på ny bog om divestment.
14.30 – 15.15: Plenum debat
15.30: Divestment erfaringer fra Norge – hvad har det betydet at Norges Oliefond og Oslo Kommune vil
frasælge fossil-investeringer? [SKYPE].
Update fra Norge, Ida Thomassen, Framtiden i våre hender
Mødet finder sted i Kulturhuset Indre By, lokale 1, Charlotte Ammundsens Plads 3.
Facebook event: https://www.facebook.com/events/416029788605526/
Link: http://www.klimabevaegelsen.dk/klimabevaegelsen-foraarsmoede-6-marts-er-din-kommunesopsparing-investeret-i-at-oedelaegge-kloden/
Deltagelse er gratis, men tilmelding anbefales på sek@klimabevaegelsen.dk

7. Deltag i møde om ”Klima og investeringer” den 14. Marts hos Pensionskassen JØP.
Pensionskassen for Jurister og Økonomer afholder møde under titlen ”Klima og investeringer” mandag den
14. Marts 2016 kl. 17 – 19.30 ved Frederiksberg/Vanløse. På mødet vil adm. direktør Torben Visholm,
DIP/JØP, direktør Christian Ibsen, Concito, professor Ken L. Bechmann, CBS, og Senior Global Advisor –
Sustainability Mads Stensen, Maersk Line, give hver deres vinkel på klimaspørgsmålet som oplæg til debat.
Mødet er åbent for alle, men tilmelding er påkrævet: https://www.joep.dk/Pension-Forsikring/Investeringer/Temamoede

8. Omtale i pressen
25. Feb. Klimaoprørere optrapper angreb - vil trække pensionskasser i retten
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/134580/artikel.html
25. Feb. Saudi minister warns oilmen: ignore divestment at your peril
Saudisk olieminister håber at den globale Fossil Free Divestment kampagne vil gå væk.
http://www.climatechangenews.com/2016/02/24/saudi-minister-to-oilmen-ignore-divestment-at-yourperil/
16. Feb. Why 175 Oil And Gas Companies Could Go Bankrupt This Year
http://thinkprogress.org/climate/2016/02/16/3749816/oil-companies-bankrupt/
15. Feb. Low Oil Prices Claim New Victim, an Offshore Drilling Company From Texas
New York Times: Over de seneste 16 måneder har 60 olie/gas selskaber gået konkurs...og tallet vil stige
http://www.nytimes.com/2016/02/16/business/dealbook/paragon-offshore-is-latest-of-about-60-oil-firmsto-file-for-bankruptcy.html
15. Feb. Stockholms universitet avinvesterar
http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/nyheter/stockholms-universitet-avinvesterar-1.270444
12. Feb. Morgan Stanley: Is the Climate Changing for Fossil Fuel Investments?
http://www.morganstanley.com/articles/fossil-fuels
11. Feb. Global warming: Shareholders must vote for climate-change mitigation
Investorer risikerer retssag, hvis ikke de tager truslen fra klimaforandringer alvorligt i deres investeringer
http://www.nature.com/news/global-warming-shareholders-must-vote-for-climate-change-mitigation1.19319
10. Feb. Dong sælger halv møllepark til Lego og pensionskassen PKA
http://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article8435346.ece
10. Feb. Flugten fra kul og olie vil gå meget hurtigere, end vi tror
http://politiken.dk/oekonomi/2050/klima/ECE3060161/flugten-fra-kul-og-olie-vil-gaa-meget-hurtigereend-vi-tror/

4. Feb. Kalifornisk pensionskasse Calstrs beslutter nu officielt at sælge amerikanske kul-aktier.
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-04/california-teachers-pension-to-divest-u-s-thermalcoal-assets
3. Feb. Exxon vil ignorere generalforsamlingsforslag om at tage ansvar for klimaudfordringen
http://insideclimatenews.org/news/02022016/exxon-stiff-arms-request-take-moral-responsibility-climatechange
31. Jan. Danmark risikerer uventet milliardtab på lukningstruet olieeventyr i Nordsøen
http://energiwatch.dk/secure/Energinyt/Olie___Gas/article8407133.ece
29. Jan. Guardian: København på vej til at droppe investeringer i fossil energi
http://www.theguardian.com/environment/2016/jan/29/copenhagen-set-to-divest-from-fossil-fuels
29. Jan. København sælger sine fossile aktier
http://www.information.dk/559827
20. Jan. Shell skal fyre 10.000 medarbejdere, mens BP skal fyre 4.000.
http://investor.borsen.dk/artikel/1/318333/aktier_oliebranchen_kom_under_betydeligt_pres_i_europa.ht
ml
18. Jan. Prisfald på olie giver hensættelser i USA-banker
http://finans.borsen.dk/artikel/1/318178/prisfald_paa_olie_giver_hensaettelser_i_usa-banker.html
13. Jan. Ernst & Young: 2/3 af investorer bekymrede for stranded assets
https://www.greenbiz.com/article/investors-companies-its-time-come-clean-climate-risk
12. Jan. Aktionærer vil presse Exxon Mobil på generalforsamling
http://insideclimatenews.org/news/12012016/exxon-mobil-under-investigation-climate-change-scienceshareholder-resolutions-investors
12. Jan. Børsen-analyse: Den lave oliepris kan medføre en konkurs-bølge i Oliebranchen
http://www.business.dk/oekonomi/bag-jubel-over-billig-olie-lurer-frygt-for-dyster-oliesmitte

9. 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
Jens Friis Lund, 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),
Hans Genefke Jørgensen, 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

