23. Februar 2015
Kære underskriver af AnsvarligFremtid
1. AnsvarligFremtids forslag til fremsættelse ved forårets generalforsamlinger ligger nu fast!
”Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til:
- at arbejde for at afvikle investeringer i de 100 største kulselskaber snarest muligt og senest inden
udgangen af 2018
- at indgå i og årligt dokumentere dialog med olie- og gasselskaber, hvor pensionsselskabet ejer aktier, om
at afvikle deres investeringer i højrisikable udvindingsprojekter fx tjæresand, dybhavsboringer og udvinding i
Arktis”
Forslaget er udarbejdet på baggrund af den dialog der har været med de 6 pensionsselskaber over de
seneste måneder og på baggrund af andre investorers tiltag på området. Vi har ingen sikre mundtlige eller
skriftlige tilsagn om at pensionsbestyrelserne vil støtte vores forslag eftersom de alle har meldt ud, at de vil
afvente vores endelige fremsendte forslag til generalforsamlingen. Vi har drøftet en række forskellige
forslag og formuleringer meget grundigt. Det har været et højt prioriteret ønske for AnsvarligFremtid, at vi
kunne stå ”fælles front” omkring et nogenlunde ambitiøst og ensartet forslag idet vi ved at pensionskasser
sjældent ønsker som det eneste pensionsselskab at lave væsentlige ændringer i deres investeringsstrategi.
Med dette enslydende forslag i alle 6 pensionsselskaber, så gør vi det muligt for dem alle at gå frem i
samme takt, og i øvrigt på en måde som ligger ret tæt på hvad Nordea samt pensionskasserne PKA og PFA
allerede har meldt ud at de gør. Og vi vurderer at bestyrelserne helt klart har flyttet sig på baggrund af
vores dialog, især i forhold til investeringer i kul, og det er derfor vores forhåbning, at også
pensionsbestyrelserne vil kunne tilslutte sig forslaget.
Vores forslag har vi meldt ud i en pressemeddelelse udsendt mandag 16. februar 2015, og som du kan læse
på linket her: http://www.ansvarligfremtid.dk/Home
På samme link kan du finde alle præsentationer fra AnsvarligFremtids debatmøde afholdt lørdag den 14.
februar 2015 i Dome of Visions, København
Program for dagen
Thomas Meinert Larsen: Præsentation af AnsvarligFremtid
Jon Burgwald: Big Oil, Big Money and Climate Change
Lars Jensen: Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab?
John Nordbo: Danske pensionsselskaber og klimaudfordringen
2. Næste skridt er indsendelse af forslag & begrundelse & stiller-liste til generalforsamlingerne
I løbet af de næste dage vil vi skrive ud til medlemmer af de 6 pensionsselskaber PJD, AP, MP Pension, DIP,
JØP og ISP for at få medlemmerne til at blive medfremstillere af forslaget som vi skal indsende, og til det
formål vil vi efterspørge følgende oplysninger:
- Tilsagn om at være medfremstiller
- Fulde navn og pensionskasse
- Fødselsdato (DD-MM-ÅÅÅÅ) og/eller pensionskasse medlemsnummer
3. Deadline for indsendelse af medlemsforslag for generalforsamlinger i 2015:
Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD): 2. Marts 2015
Arkitekternes Pensionskasse (AP): 3. Marts 2015

Magistre og Psykologer (MP Pension): 5. Marts 2015
Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP): 5. Marts 2015
Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP): 11. Marts 2015
Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP): 17. Marts 2015
4. Datoer for pensionskasse generalforsamlinger 2015:
Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD): Mandag 13. april i Århus.
Arkitekternes Pensionskasse (AP): Tirsdag 14. april i Odense.
Magistre og Psykologer (MP Pension): Torsdag 16. april i København.
Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP): Torsdag 16. april kl. 17.00
Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP): Onsdag 22. april i Odense.
Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP): Torsdag 28. april kl. 17.00 i København
5. Hvordan stemmer jeg? Mange spørger os, hvordan man stemmer til generalforsamlingen.
Man kan naturligvis møde op til generalforsamlingen, men man kan også give en fuldmagt til én person
som deltager på generalforsamlingen (fx én person fra AnsvarligFremtid) eller man kan give en elektronisk
fuldmagt (fx til en person fra AnsvarligFremtid), eller man kan stemme elektronisk.
Detaljerne om hvordan man stemmer, det vil vi fra AnsvarligFremtid fremsende yderligere information ud
omkring (og lægge på hjemmesiden), ligeså snart at dagordenen for generalforsamlingerne er offentligt
meldt ud, hvilket vi forventer sker i midten eller slutningen af marts måned 2015.
Væsentlige nyheder om divestment af kul, olie og gas (nyeste øverst):
22. Februar 2015. Danmarks største pensionsselskab PFA har sat 7 selskaber som opererer med
olieudvinding i det stærkt kritiserede og stærkt klimaskadelige canadiske tjæresand på deres
eksklusionsliste.
http://pfa.dk/om%20pfa/hvem%20er%20vi/csr/ansvarlige%20investeringer/eksklusion/
19. Februar 2015. Harvard University skal i retten og forsvare deres enorme investeringer i kul, olie og gas
http://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article7464515.ece
18. Februar 2015. Den kendte og succesrige rigmand og investor Warren Buffett sælger samtlige
ExxonMobil-aktier
http://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article7460507.ece
17. Februar 2015. Dagbladet Politiken: Medlemmer af 6 danske pensionsselskaber vil have deres penge ud
af de fossile brændsler. Emnet bliver sat på generalforsamlingerne i foråret 2015.
http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/ECE2548888/pensionsselskaber-bliver-udsat-for-pres-for-atdroppe-kul-og-olie/
16. Februar 2015. Analyse: Fossil-fri investeringer har klaret sig klart bedre end fossil-holdige investeringer
over de sidste 5 år.
https://www.businessspectator.com.au/article/2015/2/16/energy-markets/divestment-outperformsconventional-portfolios-past-5-years
15. Februar 2015. Formanden for den britiske klima- og energikomité Tim Yeo siger at Fossil-industrien
bliver nødt til at tage risikoen for "Stranded Assets" alvorligt

http://www.theguardian.com/environment/2015/feb/15/fossil-fuel-industry-must-take-stranded-assetsseriously-say-tim-yeo
15. Februar 2015. Connie Hedegaard i Dagbladet Politiken: ”Mon ikke magistrene (medlemmer af MP
Pension) på deres næste generalforsamling og mange andre med dem må erkende at afkastet i
olieøkonomien ikke er, hvad det har været. At det er tid at tænke nyt – og handle derefter.”
http://politiken.dk/oekonomi/ressourceoekonomi/ECE2545796/connie-hedegaard-lav-oliepris-kan-vise-sigat-vaere-godt-for-klimaet/
14. Februar 2015. Analyse: Med de uventede og enorme olieprisfald, så er Fossil Free divestment
kampagnen gået fra at være en primært moralsk kampagne til nu også at være økonomisk sund fornuft
http://grist.org/climate-energy/protests-oil-prices-add-fuel-to-the-divestment-fire/
13. Februar 2015. Politikens analyse: Danmark ønsker at gøre som Saudi-Arabien, nemlig at pumpe så
meget olie ud på markedet som muligt, mens der endnu er et marked for olien....og så må hensynet til
klimadagsordenen komme i anden række.
http://politiken.dk/oekonomi/ressourceoekonomi/ECE2544495/analyse-danmark-opfoerer-sig-praecissom-saudi-arabien/
11. Februar 2015. Fossil-lobbyen føler sig nu så presset af divestment bevægelsen, at den forsøger at gå til
modangreb. Se den humoristiske, men noget argumentsvage tegnefilm der kom ud af det...!
http://www.theguardian.com/environment/damian-carrington-blog/2015/feb/11/fossil-fuel-lobby-goeson-the-attack-against-divestment-movement
11. Februar 2015. Kaliforniske politikere vil ved lovgivning tvinge offentlige pensionskasser til at frasælge
investeringer i kul.
http://www.theguardian.com/us-news/2015/feb/10/california-pension-funds-coal-divestment-call-climatechange?CMP=share_btn_tw
9. Februar 2015. University of Sydney annoncerer at de vil reducere carbon-belastningen i deres
investeringsporteføjle med 20% over de næste 3 år. Universitetet vil endnu ikke fortælle hvilke selskaber
der bliver frasolgt.
http://www.smh.com.au/business/university-of-sydney-to-cut-carbon-emissions-from-413m-shareportfolio-by-20pc-in-three-years-20150208-138zv4.html
5. Februar 2015. Norges Oliefond frasælger 14 kulselskaber (af økonomiske årsager) samt 5 selskaber aktive
i tjæresand (af økonomiske årsager).
http://www.theguardian.com/environment/2015/feb/05/worlds-biggest-sovereign-wealth-fund-dumpsdozens-of-coal-companies
4. Februar 2015. Den britiske sundhedsorganisation Medact mfl. slår til lyd for at investeringer i fossile
brændsler nu ikke mere kan forsvares!
http://www.theguardian.com/environment/2015/feb/04/health-sector-should-divest-from-fossil-fuelsmedical-groups-say
30. Januar 2015. Bloomberg: Den lave oliepris giver tæv til olieselskaberne.
Alene i det stærkt fossil-holdige aktieindex "Bloomberg Intelligence North America Exploration &
Production index" har 76 selskaber siden juni 2014 tabt hele 353 milliarder dollars (2290 milliarder kroner).
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-30/oil-plunge-puts-390-billion-hole-in-investorspockets

30. Januar 2015. Nyt stort amerikansk universitet "The New School" i New York tilslutter sig divestment
http://blogs.newschool.edu/news/2015/01/the-new-school-submits-bold-plan-to-tackle-climate-change/

Husk at fortælle 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.
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 eller
https://www.facebook.com/FossilFree, som vi også vil opfordre dig til at dele med andre.
Hvis du ønsker at bidrage til det konkrete arbejde, så er du meget velkommen til at kontakte os på
info@ansvarligfremtid.dk. Alle hænder og gode ideer er meget velkomne. Og har du spørgsmål til denne
email eller andet, så tøv ikke med at skrive til os.
Med venlig hilsen
pva. AnsvarligFremtid
Thomas Meinert Larsen, medlem af Pensionskassen Magistre og Psykologer (MP Pension)
Jens Hørby Jørgensen, medlem af Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP)
Rose Laden Holdt, medlem af Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP)
Christian Jürgensen, medlem af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD)
Lilian Jensen, medlem af Arkitekternes Pensionskasse (AP)
Ole Schultz, medlem af Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP)
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

