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PKA’s politik mod afskovning
PKA ønsker ikke at investere i selskaber, som er involveret i afskovning
PKA tilsluttede sig i 2020 FN’s biodiversitetskonvention, og anerkender vigtigheden af beskyttelse og
genopretning af verdens skove og bevarelse heraf. Denne politik mod afskovning støtter PKA’s biodiversitetsstrategi, som også er del af PKA’s arbejde
med Paris-aftalen og FN’s verdensmål.
Kampen mod afskovning er også en prioritet for
både den danske regering og EU. Den danske regering har i 2021 udarbejdet en handlingsplan mod afskovning, der skal bidrage til, at den soja og palmeolie, der importeres til Danmark i 2025, er verificeret og dokumenteret afskovningsfri. Derudover
presser Danmark på for tiltag mod afskovning i EU,
og deltager aktivt i internationale initiativer1. EUKommissionen har vedtaget en biodiversitetsstrategi for 2030 med fokus på omdannelse af mindst
30% af EU’s land- og havområder til beskyttede naturområder, genopretning af forringede økosystemer i hele EU og indførelse af foranstaltninger for at
tackle den globale biodiversitetsudfordring2.

PKA vil påvirke selskaber via aktivt
ejerskab
Vores prioriteter og forventninger til selskaber
Aktivt ejerskab er et centralt værktøj i PKA’s tilgang
til at påvirke de selskaber, som der investeres i til at
blive mere bæredygtige. PKA udøver aktivt ejerskab
gennem en række tiltag, herunder overvågning, dialog, stemmeafgivelse, evt. eksklusion fra investeringsuniverset og samarbejde med andre aktionærer, jf. PKA’s politik for aktivt ejerskab.

Afskovning

Afskovning betegner omdannelsen af skov til en
anden form for landskab, når træer og andre
planter bliver fældet for at benytte et område til
landbrug eller bebyggelse. De største årsager til
afskovning er produktion af palmeolie, soja samt
kvægdrift.
At standse og vende tropisk skovrydning er afgørende, hvis vi skal undgå konsekvenserne af klimaændringerne og tab af biodiversitet og fødevaresikkerhed. Ifølge EU-Kommissionen er afskovning en af vor tids største bæredygtighedsudfordringer og global afskovning forårsager næsten 20 % af den globale CO2-udledning og har
betydelige konsekvenser for biodiversiteten og
mennesker, der lever af skoves ressourcer. Tropiske regnskove er hjemsted for ca. halvdelen af
verdens plante- og dyrearter. World Economic
Forum (WEF) estimerer, at 279.000 mia. kr. af verdens økonomiske værdiskabelse, svarende til
mere end 50% af verdens samlede BNP er i moderat eller høj grad afhængig af naturen og dermed biodiversiteten

Til udførsel af det aktive ejerskab samarbejder PKA med EOS at Federated Hermes (EOS), som på
PKA’s vegne, har tre konkrete forventninger til selskaber om afskovning:
1) Selskaber, der køber palmeolie, soja, oksekød, læder, papirmasse og papir, blandt andre relevante råvarer, skal hurtigst muligt forpligte sig til at sætte klare tidsplaner for at eliminere
afskovning i deres forsyningskæder. EOS forventer at se en væsentlig reduktion i selskabers
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bidrag til de fem årsager3 til tab af biodiversitet. Forpligtelsen bør omfatte alle råvarer, regioner og leverandører, herunder indirekte leverandører.
2) EOS forventer, at selskaber kommunikerer en klar strategi for, hvordan en afskovningsfri forsyningskæde opnås gennem foranstaltninger for implementering, overvågning, uafhængig
verifikation og samarbejde. Selskaber, der kan opnå sporbarhed af råvarer tilbage til oprindelseskilden, vil være bedst placeret til at opnå en forsyningskæde uden afskovning.
3) Selskaber skal støtte overgangen til regenerativt landbrug og investere i virkningsfulde naturbaserede løsninger.

PKA’s praktiske udmøntning af aktivt ejerskab overfor selskaber
Rammeværk for afskovning
PKA’s udmøntning af aktivt ejerskab overfor selskaber, der er involveret i afskovning, er baseret på
EOS’ rammeværk. Rammeværket tager udgangspunkt i at afdække selskabers mål og tiltag for at forhindre afskovning og bidrage positivt til beskyttelse og genopretning af verdens skove og til biodiversiteten. Der lægges i den forbindelse vægt på god selskabsledelse, effektiv måling, en slagkraftig strategi og regelmæssig offentlig rapportering.
Udvælgelse af fokus-selskaber involveret i afskovning
PKA har strategisk fokus på at påvirke selskaber til at forhindre afskovning og forbedre vilkårene for
biodiversiteten. FAIRR4 og Forest5005 benyttes til at identificere de selskaber som forårsager mest tropisk afskovning i verden.
Baseret på størrelsen af PKA’s og EOS’ øvrige samarbejdspartners samlede investeringer i selskaberne, og selskabernes materialitet ift. afskovning og biodiversitet, udvælges en liste med selskaber,
som der vil være særligt fokus på. Selskaberne placeres i første omgang på PKA’s dialogliste, mens
EOS vurderer selskaberne, og går i dialog med selskaberne mhp. at afdække selskabernes mål og
handlingsplan for at forhindre afskovning.
På PKA’s vegne stemmer EOS på selskabers generalforsamlinger imod ledelsen, hvis selskaberne er
involveret i afskovning og ikke har tilstrækkelig håndtering heraf.

PKA vil eskalere overfor selskaber, der ikke viser villighed til at stoppe
afskovning
PKA’s eskaleringspolitik benytter samme eskaleringstrin som fremgår af PKA’s politik for aktivt ejerskab. Det er PKA’s overbevisning, at den bedste måde at bidrage som en aktiv ejer er at hjælpe selskaberne på rette vej via dialog og ikke ved at ekskludere selskaber.
PKA’s eskaleringstrin
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Palmeolie, soja, oksekød, læder, papirmasse og papir
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FAIRR -FAIRR-initiativet har i tæt samarbejde med investorer produceret og analyseret data fra dyrelandbrugs-sektoren siden

2016 med fokus på at hjælpe med at minimere risici og maksimere profit. Ved at give investo rer de nødvendige værktøjer til at
løse de mest materielle problemer, herunder klimaændringer, afskovning og vandknaphed, arbejder FAIRR på at bidrage til et
bæredygtigt globale fødevaresystem.
5

FOREST500 -Forest500 vurderer de fremskridt, der er gjort, og fremhæver, hvor selskaber og finansielle institutioner har und-

ladt at anerkende problemet eller ikke har indfriet deres forpligtelser eller politikker.
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1) Et selskab placeres på PKA’s dialogliste, hvis PKA og/eller EOS undersøger om selskabets tilgang til afskovning er kritisabel, bl.a. ved at indgå i dialog med selskabet.
2) Et selskab placeres på PKA’s observationsliste, hvis det opdages, at selskabets tilgang til afskovning er kritisabel. Afhængig af selskabets udvikling, vil PKA via EOS øge det aktive ejerskab, særligt med fokus på mere dialog og ved evt. at stemme imod selskabets ledelse på
dets generalforsamling, hvis ikke selskabet er lydhør.
3) Indenfor 36 måneder skal PKA beslutte, om selskabet skal ekskluderes fra PKA’s investeringsunivers og sættes på negativlisten.

Afgrænsning
Politikken gælder PKA’s investeringer i børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer. Politikken
omfatter alle råvarer, regioner og leverandører, herunder indirekte leverandører, dog med særligt fokus på selskaber involveret i produktion af palmeolie, soja, oksekød, læder, papirmasse og papir i sårbare skovområder, som Sydamerika, Afrika og Asien.

Offentliggørelse og
gennemsigtighed
Offentliggørelse og gennemsigtighed er en del af PKA’s tilgang til ansvarlige investeringer.
Vi orienterer løbende om PKA’s arbejde med ansvarlighed på http://www.ansvarlige-investeringer.dk/. Desuden beskrives klima-relaterede tiltag i PKA’s TCFD-rapport og i afsnit om samfundsansvar i årsrapporten.
Offentliggørelse og gennemsigtighed er en del af PKA’s politik for aktive ejerskab, og vi bestræber os
på at være transparente om dialoger, stemmeafgivelser og investeringer, da vi er af den overbevisning, at åbenhed er med til at fremme ansvarlighed.
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Opdatering af politikken
Denne politik opdateres efter behov og mindst én gang årligt med henblik på at sikre, at der er i overensstemmelse med PKA's udvikling.
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