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Bilag B 

Oversigt over nye ESG-relaterede krav  
 

Udviklingen på ESG-området sker med hastige skridt, og mange nye lovkrav og tiltag ser dagens lys. 

På lovgivningsområdet er EU afsender af en ambitiøs bæredygtighedsregulering, som har til formål at 

finansiere bæredygtige aktiviteter, bidrage til det langsigtede mål om klimaneutralitet og forhindre 

såkaldt greenwashing. Med tydelige kriterier for bæredygtighed og krav om oplysning vil investorer 

kunne foretage datadrevne valg og investere med større vished og gennemsigtighed. Den 

investorrettede EU-regulering er komplementeret af oplysningskrav til virksomheder, som vil skulle 

rapportere bedre, bredere og mere sammenligneligt om deres bæredygtighed.    

I tabellen nedenfor opsummeres de væsentligste nye lovpligtige krav samt de frivillige 

investorinitiativer, PKA har tilsluttet sig. 

 

Krav som PKA skal efterleve Baseret på lovkrav Konsekvenser for PKA 

Lovkrav 
Øget EU-regulering på 

bæredygtighedsområdet 

EU’s disclosure- og 

taksonomi-forordninger 

samt grøn standard for 

grønne obligationer. 

- I henhold til disclosure-forordningen skal PKA 

offentliggøre en række 

bæredygtighedsoplysninger på hjemmesiden og 

til medlemmer. Den overordnede, kvalitative del 

af rapporteringen (niveau 1) trådte i kraft 

10.3.2021, mens den tekniske, kvantitative del 

(niveau 2) gælder fra 1.7.2022. PKA har 

implementeret niveau 1. Niveau 2 ventes bl.a. at 

omfatte opgørelse af negative 

bæredygtighedsfaktorer, som påvirker 

investeringerne. Ydermere skal PKA for hvert 

investeringsprodukt offentliggøre periodisk 

rapportering som følge af klassificering som 

artikel 8-produkter. 

- Taksonomien udgør EU’s definition af 

miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, og kan 

benyttes af investorer til at afgrænse grønne 

investeringer. PKA er umiddelbart ikke underlagt 

obligatorisk rapportering på taksonomien pga. sin 

størrelse, men arbejder på at kunne opgøre sine 

taksonomi-relaterede nøgletal.  

- Den 6.7.2021 præsenterede EU en ny standard for 

grønne obligationer. Standarden er frivillig, men 

forventes at påvirke markedet for grønne 

obligationer, særligt i EU. 
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Krav som PKA skal efterleve Baseret på 

brancheopfordring 

Konsekvenser for PKA 

Brancheopfordring 
Klimapartnerskabs-

rapportering 

Det finansielle 

klimapartnerskabs 

branchestandard. 

- PKA skal reducere porteføljens og sin egen CO2-

udledning og CO2-aftryk og sætte mål for 2030. 

- PKA skal rapportere på dialog ifm. aktivt ejerskab. 

- PKA skal rapportere på ejendomsinvesteringernes 

bæredygtighed. 

- Rapportering skal indgå i ledelsesrapporten fra 

2021. 

Krav som PKA skal efterleve Baseret på frivillige 

initiativer 

Konsekvenser for PKA 

Frivillige nationale initiativer 
Øge investeringer i 

klimaløsninger og sociale 

investeringer 

Fælles brancheinitiativ om 

at investere 350 mia. kr. i 

grønne investeringer inden 

2030, udmeldt af den 

danske pensionssektor på 

FN’s klimatopmøde i 2019. 

Endvidere satte PKA i 2020 

eget mål om sociale 

investeringer. 

- PKA har et mål om at investere 50 mia. kr. i grønne 

investeringer inden udgangen af 2025. 

- PKA har et mål om at investere 10 mia. kr. i sociale 

investeringer inden udgangen af 2025. 

Krav som PKA skal efterleve Baseret på frivillige 

initiativer 

Konsekvenser for PKA 

Frivillige nationale initiativer 
TCFD- rapportering Taskforce on Climate-

related Financial 

Disclosures (TCFD), nedsat 

af Financial Stability Board 

(FSB) og siden anbefalet af 

bl.a. den danske regering. 

- PKA skal årligt udgive en rapport om sine 

investeringers klimarelaterede finansielle risici. 

Rapporten adresserer disse risici på fire områder: 

1) Strategi, 2) selskabsledelse, 3) risikostyring 

samt 4) nøgletal og mål.  

- Fsva. nøgletal rapporteres på børsnoterede aktier. 

Antallet af aktivklasser, der omfattes, ventes at 

stige i takt med datatilgængelighed. 
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PKA skal være CO2-neutral i 

2050 

PKA har forpligtet sig via to 

globale initiativer, IIGCC’s 

Net Zero Asset Owner 

Commitment og det FN-

støttede Net Zero Asset 

Owner Alliance. 

- PKA skal opstille CO2-reduktionsmål for 

investeringsporteføljen hvert 5. år, første gang i 

2025. PKA har som sit første mål besluttet, at 

porteføljens CO2-aftryk nedbringes med 29% 

senest i 2025. 

- PKA skal årligt fra 2019 og frem måle og 

rapportere på CO2-udledning og CO2-aftryk på 

porteføljeniveau og udvalgte aktivklasser. I 2022 

vil der blive rapporteret på tre aktivklasser: 1) 

børsnoterede aktier, 2) ejendomme og 3) 

virksomhedsobligationer.  

- PKA skal udøve aktivt ejerskab på klimaområdet 

og sætte et engagement-mål. PKA har sat et mål 

om at PKA skal evaluere de 167 selskaber, som 

indgår i Climate Action 100+, ved initiativets 

afslutning i 2022/2023. 

- PKA skal specificere i sin afstemningspolitik, at 

PKA ved afstemninger, stemmer for at selskaber 

skal blive CO2-neutrale inden 20501. 

- PKA skal sætte mål om at øge grønne 

investeringer. PKA har sat et mål om at investere 

50 mia. kr. i grønne investeringer inden udgangen 

af 2025.  

- PKA skal specificere i sideletter, i retningslinjer for 

ansvarlige investeringer og på hjemmesiden, at 

PKA opfordrer samarbejdspartnere til at sikre, at 

midler, produkter og tjenester, der er tilgængelige 

for investorer, er i overensstemmelse med 

opnåelsen af global CO2 neutralitet inden 2050. 

- PKA skal sætte mål for egen CO2-udledning og 

måle udviklingen. 

- PKA skal understøtte politik og regulering, der er 

relevant for at opnå CO2-neutralitet inden 2050. 

- PKA skal årligt rapportere i tråd med TCFD-

anbefalingerne. 

 

 

 

 
1 Denne ændring vil blive indstillet til bestyrelsens godkendelse ved den årlige revidering af PKA’s politik for aktivt ejerskab 

på første bestyrelsesrunde i 2022 


