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Indledning 

Når du bliver medlem hos os, skal vi oplyse dig om, hvordan vi forholder os til risici forbundet med 

bæredygtighed i vores investeringer, og hvilken betydning det har for afkastet på din pension. Vi skal 

også oplyse om, og i givet fald forklare hvordan, din pension tager hensyn til negative virkninger på 

bæredygtighed, og hvor du kan finde flere oplysninger om dette.  

 

Risici relateret til bæredygtighed 

Vi forholder os til risici relateret til bæredygtighed, når vi investerer dine pensionsmidler. Det betyder, 

at vi tager højde for miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige forhold (også omtalt som "ESG"), 

som potentielt vil eller kan have en væsentlig negativ indvirkning på investeringen. Dette sker konkret 

gennem til- og fravalg baseret på PKA’s værdisæt. Vores mål for grønne og sociale investeringer er ak-

tive tilvalg, mens udelukkelse af selskaber involveret i fx tobak, kontroversielle våben, kulminer og 

oliesand er aktive fravalg. Læs mere i vores politik for ansvarlige investeringer Oplysninger om bære-

dygtighed i PKA’s investeringer | PKA Pension (ansvarlige-investeringer.dk).  

Det er vores generelle forventning, at selskaber, som opfører sig ansvarligt, på lang sigt vil skabe et 

bedre og mere stabilt afkast til deres aktionærer, fordi deres forretningsmodel er fremtidssikret. Vi for-

venter derfor, at vores fokus på risici relateret til bæredygtighed har en positiv betydning for det af-

kast, du kan få. 

 

Negative virkninger på 

bæredygtighed 

Når vi investerer dine pensionsmidler, ser vi også på, om vores investeringsbeslutninger har negative 

virkninger på bæredygtighedsfaktorer. Det er fx miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, 

herunder menneskerettigheder samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse.  

Vores vurderinger kan både være baseret på kvalitative bedømmelser og på data om de selskaber, 

som vi investerer i. Vi vil i takt med, at bedre og mere omfattende datamateriale bliver tilgængeligt, 

måle og vurdere på flere faktorer.  

Vi har igennem mange år arbejdet med bæredygtighed i vores investeringer. En fast del af vores inve-

steringsproces er at sikre, at vores investeringer overholder de rammer, bestyrelsen har vedtaget for 

kontroversielle våben, tobak og klimainvesteringer. Det indebærer blandt andet, at vi ikke investerer i 

kulmineselskaber eller oliesandsselskaber, som ikke vurderes omstillingsparate. Når vi investerer i 

selskaber, er en del af vores proces, at vi blandt andet forholder os til, om selskaberne overholder FN 

Global Compacts 10 principper, deres skattebetalinger, arbejdstagerforhold og aflønningsmæssige 

forhold. Vi går i dialog med selskaber, som ikke giver tilfredsstillende oplysninger om de forhold, og 

hvis selskaberne ikke er villige til dialog eller overtræder vores politikker og retningslinjer, bliver de 

ekskluderet og placeret på vores negativliste.  

https://ansvarlige-investeringer.dk/politikker-og-retningslinjer/oplysninger-om-baeredygtighed-i-pkas-investeringer
https://ansvarlige-investeringer.dk/politikker-og-retningslinjer/oplysninger-om-baeredygtighed-i-pkas-investeringer
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Vi overholder også de sanktioner og handelsembargoer, der er vedtaget af EU og FN, og som Danmark 

er forpligtet til at håndhæve. Vi handler konventionsbaseret og støtter blandt andet Paris-aftalen og 

FN’s biodiversitetskonvention.  

Læs mere om vores tiltag for at fremme bæredygtighed i din pension lige her Beretninger og Årsrap-

porter (pka.dk) og på vores hjemmeside www.ansvarlige-investeringer.dk. 

 

Pension, der fremmer miljømæssige 

og sociale karakteristika 

Vi har en målsætning om at foretage betydelige grønne og sociale investeringer inden 2025, samt om 

at være CO2-neutral inden 2050. Det er også vores mål, at vores børsnoterede aktieportefølje skal 

opnå en ESG-score, der er ca. 15 % højere end vores benchmark.  

Det benchmark, vi anvender, er en sammenvægtning af to internationale indeks1. Begge indeks er ju-

steret i overensstemmelse med vores negativliste – dvs. de selskaber, vi har valgt at ekskludere fra vo-

res investeringer – og begge indeks er tillige justeret med skattesatser, der afspejler PKA’s forhold. Vi 

har valgt dette benchmark, da det afspejler PKA’s investeringsunivers. Benchmarket tilvælger dog 

ikke virksomheder med høje standarder for ESG. Det betyder, at PKA’s mål om at aktieporteføljen skal 

have en 15 % højere ESG-score ikke er afspejlet i benchmarket.  

De selskaber, vi har valgt at ekskludere på grund af deres aktiviteter, fremgår af vores negativliste, 

som er tilgængelig på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores politik for ansvarlige investerin-

ger og vores erklæring om investeringernes vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfakto-

rer her: Oplysninger om bæredygtighed i PKA’s investeringer | PKA Pension (ansvarlige-investerin-

ger.dk) 

Din pension er således med til at fremme både miljømæssige og sociale karakteristika.  

 

 

  

 

 

1  MSCI World IMI (afdækket 75% til DKK), som dækker virksomheder i avancerede økonomier, og MSCI Emerging Markets IMI (i 

DKK), som dækker virksomheder i emerging markets. Beregningsmetoden for indekset kan fås ved henvendelse til klagean-

svarlig@pka.dk.  

https://www.pka.dk/aktuelt/beretninger-og-aarsrapporter/
https://www.pka.dk/aktuelt/beretninger-og-aarsrapporter/
http://www.ansvarlige-investeringer.dk/
https://ansvarlige-investeringer.dk/politikker-og-retningslinjer/oplysninger-om-baeredygtighed-i-pkas-investeringer
https://ansvarlige-investeringer.dk/politikker-og-retningslinjer/oplysninger-om-baeredygtighed-i-pkas-investeringer
mailto:klageansvarlig@pka.dk
mailto:klageansvarlig@pka.dk
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