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Pensionsproduktets miljømæssige 

eller sociale karakteristika  

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

mål om at være CO2-neutrale inden 2050. Desuden har vi valgt at ekskludere visse selskaber på grund 

af deres aktiviteter. Du kan læse mere om dette i vores Erklæring om vigtigste negative indvirkninger 

på bæredygtighedsfaktorer Oplysninger om bæredygtighed i PKA’s investeringer | PKA Pension (an-

svarlige-investeringer.dk).  

Det er også vores mål, at vores børsnoterede aktieportefølje skal opnå en ESG-score, der er ca. 15 % 

højere end et fastsat benchmark. Det benchmark, vi anvender, er en sammenvægtning af to internati-

onale indeks1. Begge indeks er justeret i overensstemmelse med vores negativliste – dvs. de selskaber, 

vi har valgt at ekskludere fra vores 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. 

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

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. 

Sådan vurderer, måler og overvåger 

vi miljømæssige og sociale 

karakteristika 

Din pensions miljømæssige eller sociale karakteristika samt de relevante bæredygtighedsindikatorer 

bliver overvåget, når vi beslutter, om en investering skal ske, men også løbende, når vi vurderer, om vi 

skal beholde eller sælge en investering.  

Vi ønsker at sikre en effektiv overvågning i de selskaber, vi har investeret i. Det sker ved at følge med i 

udmeldinger fra selskaberne, ved at have et tæt samarbejde med internationalt anerkendte leveran-

dører og med en rådgiver, som hjælper PKA med at udøve aktivt ejerskab.  

Internationalt anerkendte leverandører screener mindst én gang årligt vores investeringer i børsnote-

rede selskaber og noterede virksomhedsobligationer for at se, om selskaberne opererer i strid med 

vores politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer.  

PKA har et ESG-kontor, som arbejder dedikeret med ansvarlighed i vores investeringer, og som over-

våger udvalgte børsnoterede selskaber, vi har investeret i. Vi bestræber os på at afdække, om 

 

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://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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selskabernes strategi, finansielle og ikke-finansielle resultater, risiko, kapitalstruktur, aflønning af le-

delse, social og miljømæssig indvirkning og selskabsledelse er forenelige med vores politikker og ret-

ningslinjer for ansvarlige investeringer.  

I forhold til samarbejdspartnerne, som vi ikke er medejere af, fx banker, ejendomsudviklere og ejen-

domsadministratorer, kan vi indgå i en dialog om ESG-spørgsmål. 

Vi fører en negativliste over selskaber, vi ikke kan investere i. Vi har desuden en dialogliste, som inde-

holder selskaber, vi er i dialog med som led i blandt andet strategiske initiativer samt undersøgelser 

for potentielle brud på vores politikker og retningslinjer og internationale konventioner. Endelig har vi 

en observationsliste, der indeholder selskaber, hvor der er opdaget potentielle brud på vores politik-

ker og retningslinjer, som vi skal undersøge nærmere inden for 18 måneder. 

Gennem overvågning af vores investeringer indsamler vi oplysninger, som vi bruger til at måle og vur-

dere om de krav, vi har sat for miljømæssige eller sociale karakteristika for din pension, er opnået. Det 

gør vi blandt andet ved at inddrage forskellige relevante parametre for bæredygtighed, herunder de 

relevante bæredygtighedsindikatorer. Vi har også løbende dialog med selskaber, fx via Climate Action 

100+, som er et 5-årigt initiativ, hvor 615 investorer går i dialog med de 167 største globale CO2-udle-

dende selskaber. Omfanget af PKA's overvågning beror dog på tilgængeligheden af relevante data. I 

takt med, at der kan opnås bedre data, vil overvågningen blive udbygget. 

Vi indarbejder som udgangspunkt bæredygtighed i alle PKA's investeringer. Der er dog investeringer, 

hvor det ikke er relevant eller muligt at indarbejde bæredygtighed, som fx nogle former for finansielle 

instrumenter. De investeringer vil ikke have negative konsekvenser for bæredygtighed og ansvarlig-

hed. 

I vores årsrapport vil vi beskrive, i hvilket omfang de miljømæssige eller sociale karakteristika er op-

fyldt. 
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