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Fokus på klima og forstærket 
aktivt ejerskab

Hos Sampension investerer vi efter det højst mulige afkast til kunder og medlem-

mer på ansvarlig vis. Vi vurderer potentialet og risikoen i alle investeringer ud fra 

deres samspil med og påvirkning af det omgivende samfund. Ansvarligheden er 

således integreret i måden, vi investerer på, hvor vi konkret inddrager informationer 

om selskabers arbejde med miljø og klima, sociale forhold og god selskabsledelse. 

Den ansvarlige investeringspolitik er fælles for Sampension Liv, Arkitekternes Pen-

sionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og ISP Pension. 

Det giver os størst gennemslagskraft og skaber mest værdi til fællesskabet.

Der er behov for, at investorer gør en større indsats for at støtte op om Paris-afta-

len. Global lovgivning, beskatning og andre økonomiske incitamenter er det mest 

effektive middel til at begrænse udledningen af klimagasser. Men det går ikke hurtigt 

nok. Som investorer kan vi skubbe på udviklingen ved at gøre vores indflydelse 

gældende i dialog med de virksomheder, vi investerer i. Derfor har vi i 2019 haft 

særligt fokus på at udvikle et fundament for at inddrage klimaforandringer mere 

aktivt i ansvarligheden og opstille mål for den indsats.

Vi ønsker at arbejde med alle vores investeringer under samme målsætning om 

at påvirke erhvervslivet til at begrænse den negative påvirkning af klima og miljø. 

Derfor har vi beregnet det samlede klimaaftryk fra vores aktieinvesteringer to 

gange – ved udgangen af 2018 og senest ved udgangen af 2019. Og vi har sat mål 

for udviklingen fremadrettet. Vi har også forstærket vores dialogprogram, herun-

der skruet op for kravene på klimaområdet, og indført en ny hurtigere vej til at 

eskalere dialogen og i værste fald ekskludere ved overtrædelse af vores ansvarlige 

investeringspolitik.

Vi har besluttet en række nye indsatser, som aktivt støtter op om målene i klimaafta-

len COP21, og som vil give størst effekt, uden at gå ud over afkastet i væsentlig grad: 

•  Vi vil reducere klimaaftrykket af vores aktieinvesteringer markant. Det skal falde 

år for år og ligge lavere, end hvis vi blot havde investeret passivt i verdensak-

tiemarkedet. Omlægning af investeringerne i december 2019 medførte et fald 

i aktieporteføljens klimaaftryk på godt 20 pct.

•  Virksomheder med mere end 30 % af omsætningen fra udvinding af kul og 

tjæresand ekskluderes. Derfor blev et større antal selskaber sat på Sampensions 

eksklusionsliste i starten af 2020.

•  Vi gør transition til et særligt tema, når vi vurderer virksomhedernes evne og 

vilje til at ændre forretningsmodel, så den bliver klimamæssigt mere bæredygtig. 

Det betyder bl.a., at Sampensions andel af investeringer knyttet til fossil energi 

forventes at falde i årene fremover.

Nu skal det hele ikke handle om klima, for der er mange andre vigtige hensyn for 

en global investor som Sampension. Det mener kunder og medlemmer i Sampen-

sion-fællesskabet også, når de bliver bedt om at rangliste omstridte emner og 

sammenholde det med, hvor ansvarligt vi investerer allerede i dag. Det bekræfter 

os i, at vi skal have en bred tilgang til arbejdet med ansvarlighed, at vi skal gøre 

mere inden for klima men også andre emner, og at ansvarlighed ikke behøver gå 

ud over afkastet.

Hasse Jørgensen
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Sampension som aktiv investor

Sampension administrerer pensionsopsparing for mere end 330.000 kunder og 

medlemmer i de fire virksomheder Sampension Liv, Arkitekternes Pensionskasse, 

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger samt ISP Pension. Målet 

med investeringerne er at skabe et højt langsigtet afkast, så kundernes pensions-

opsparing bedst muligt sikrer en indtægt, når de holder op med at arbejde.

Centralt i Sampensions investeringspolitik står ønsket om at investere på et an-

svarligt samfundsmæssigt grundlag, hvilket bidrager til et højt langsigtet afkast. 

At investere ansvarligt er nemlig i høj grad et spørgsmål om at identificere risici i 

investeringsaktiviteterne, vurdere risiciene og aktivt tage stilling til hvilke af disse 

risici, man ønsker at påtage sig. En ansvarlig investeringsproces skaber derfor 

robuste fremtidssikrede porteføljer, der sikrer høje, langsigtede pensionsafkast.

Sampensions ansvarlige investeringspolitik er bestyrelsernes fælles anvisning af, 

hvilke samfundsmæssige aspekter, der skal inddrages, når investeringerne skal 

administreres ansvarligt. En fælles politik giver størst mulige investeringsmæssige 

synergier for investeringerne generelt og størst mulighed for i fællesskab at påvirke 

adfærden i de virksomheder, der investeres i.

Politik baseret på internationale regler og principper

Sampensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på internationalt an-

erkendte standarder for ansvarlighed. Det er de ti grundlæggende principper 

fra UN Global Compact om ansvarlig adfærd for virksomheder inden for menne-

skerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Det er OECD’s 

retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd for institutionelle investorer, der 

betoner de institutionelle investorers bidrag til at overholde OECD’s retningslinjer 

for multinationale selskaber. Og det er PRI, Principles for Responsible Investment, 

som er seks principper om investorernes fokus på ansvarlighed i investeringsbe-

slutningerne og i forvaltningen af aktiverne.

Sampension følger også anbefalingerne om aktivt ejerskab fra komiteen for god 

selskabsledelse, som er nedsat af den danske regering.

Sampension støtter op om klimaaftalen COP21, hvor fokus er på at holde den 

globale opvarmning under 2 grader, og tilsluttede sig i 2018 G20-landenes Task 

force on Climate-related Financial Disclosures og vil blandt andet anvende TCFD’s 

anbefalede målemetode til at opgøre investeringsporteføljernes klimaaftryk.

Større fokus på klima

Den ansvarlige investeringspolitik har tre fokusområder: Investeringernes sociale 

indvirkning, god selskabsledelse i virksomhederne og virksomhedernes miljø- og 

klimamæssige aftryk:

•  Den sociale indvirkning handler især om menneskerettigheder, herunder ar-

bejdstagerrettigheder

•  God selskabsledelse fokuserer på det ledelsesmæssige ansvar i virksomheder-

ne, blandt andet bestyrelsens sammensætning, aflønning, opgaver og ansvar, 

herunder skattetransparens

•  Det miljø- og klimamæssige fokus er på virksomhedernes påvirkning af det 

nære miljø såvel som den bredere klimamæssige påvirkning som følge af virk-

somhedens aktiviteter.

Hvor de sociale, ledelsesmæssige og miljømæssige aspekter af investeringerne 

har været dækket godt ind i de hidtidige politikker og retningslinjer, besluttede 

bestyrelserne med udgangen af 2019 at opprioritere hensynet til investeringernes 

Indbetalinger på
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klimamæssige påvirkning i de politikker og retningslinjer, der er gældende for 2020. 

Det øgede fokus på investeringernes klimamæssige påvirkning giver sig udtryk i tre 

forskellige tiltag. Disse gælder i første omgang den børsnoterede aktieportefølje:

1.  Sampension beregnede pr. ultimo 2018 for første gang aktieporteføljens klima-

aftryk i form af CO2-udledning. Målet for aktieporteføljens CO2-udledning er 

nu konkretiseret og skal dels falde over tid, dels være lavere end den udledning, 

som aktieporteføljen ville have haft, hvis aktieinvesteringerne blot var investeret 

passivt i aktiemarkedet.

2.  Verden vil desværre stadig være afhængig af fossile energikilder i en del år frem-

over. Men transitionen til det fremtidige lav-emissionssamfund kan understøttes. 

Fremover vil Sampension ikke investere i de virksomheder, der påvirker klimaet 

mest negativt, og som også er dem, som er mest udfordret i en omstilling  

til en lav-emissionsøkonomi. Konkret vil vi ikke investere i virksomheder, hvor 

30 % eller mere af omsætningen kommer fra kul- eller tjæresand.

3.  Transitionen til det fremtidige lav-emissionssamfund påvirker alle virksomheders 

forretningsmodeller. Sampension vil fremover løbende evaluere virksomheder-

nes evne og villighed til at indgå i denne omstilling.

Nyt to-sporet dialogprogram

Sampension har i en årrække været i dialog med mange af virksomhederne i vores 

porteføljer om deres ESG-politikker, og om hvordan de efterleves. Formålet har 

været at forbedre virksomhedernes standarder. Har Sampension vurderet, at virk-

somhedernes ESG-politikker har haft behov for opdatering, har vi påpeget dette 

i dialogen med virksomheden.

Sampension har dermed bidraget til, at de standarder, som virksomhedernes 

ESG-arbejde tager udgangspunkt i, langsomt men sikkert er blevet udviklet og 

forbedret. I nogle tilfælde har en virksomhed ikke har været villig til at erkende og 

ændre de forhold, som Sampension har påpeget. Fremadrettet vil Sampension øge 

fokus på disse kritiske dialoger, og dialogprogrammet vil være to-sporet.

Et spor vil under overskriften ”Kritiske dialoger” handler om virksomheder, hvor 

Sampension har identificeret et muligt og væsentligt brud på vores ansvarlige inve-

steringspolitik. Bliver bruddet verificeret, afklares det, om virksomheden vil ændre 

praksis. Er dette ikke tilfældet, eller har en dialog ikke den nødvendige fremdrift, 

kan virksomheden blive ekskluderet fra Sampensions porteføljer. I mange tilfælde 

vil disse forløb kunne afsluttes hurtigt og inden for seks måneder.  

Et andet spor vil fortsat fokusere på at få virksomheder til at forbedre sine ESG- 

politikker og adfærd. Disse dialoger vil fremover blive gennemført under overskrif-

ten ”Forbedringsdialoger” og fører typisk ikke til eksklusion.

Aktivt ejerskab – i praksis

Sampension ønsker at påvirke de virksomheder, vi investerer i, for at sikre en 

langsigtet og ansvarlig værdiskabelse til pensionsopsparerne. Det kalder vi aktivt 

ejerskab og har følgende forløb for aktieporteføljen:

Overvågning: Sampension investerer i mange hundrede virksomheder. Disse over-

våges for brud på Sampensions ansvarlige investeringspolitik i samarbejde med 

internationale og uafhængige screeningsbureauer, som også holder investeringerne 

op mod deres egne ESG-databaser. Input fra medlemmer og kunder, medier, NGO’er 

etc. indgår også i overvågninger.
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Vurdering: Sampension vurderer investeringer ud fra to forskellige principper. 

Menes en virksomhed at have brudt vores standarder for ansvarlighed indledes en 

kritisk dialog. Er det Sampensions vurdering, at en virksomhed ikke i tilstrækkelig 

grad understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, indleder Sampension 

en forbedrende dialog med virksomheden.

Kritisk dialog: Ved et skønnet brud på Sampensions ansvarlige investeringspolitik 

søger vi først at verificere bruddet. Ved et bekræftet brud går Sampension i kritisk 

dialog med virksomheden for at få den til at ændre adfærd. Hvis Sampension vur-

derer, at en kritisk dialog ikke fører til noget, kan virksomheden blive ekskluderet 

fra vores investeringsunivers, og aktierne sælges.

Forbedringsdialog: Bestyrelserne i Sampension har udvalgt en række ESG-tema-

er, indenfor hvilke vi søger at forbedre virksomhedernes adfærd. Hvad enten det 

drejer sig om klima, arbejdstagerrettigheder, korruption eller skattetransparens 

mener vi, at en tålmodig men vedholdende indsats overfor virksomhederne på 

langt sigt øger kvaliteten af vores aktieinvesteringer og dermed også giver en 

øget værdiskabelse. Det forbedrende dialogprogram vil tage udgangspunkt i ver-

densmålene for at understøtte investerede selskabers deltagelse i en bæredygtig 

udvikling. Dialogerne indledes med udgangspunkt i virksomhedernes potentiale 

til forbedring, og da fokus er på det tålmodige vedholdende arbejde med et ESG- 

tema vil de forbedrende dialoger derfor, i modsætning til de kritiske dialoger, som 

udgangspunkt ikke føre til eksklusion af selskabet. 

Stemmeafgivelse: Sampension stemmer på generalforsamlinger i danske C25- 

selskaber samt på generalforsamlinger i danske og udenlandske børsnoterede 

selskaber, hvor Sampension ejer mere end 3 % af stemmerne. Afstemning er en 

yderligere måde at påvirke virksomheden i begge typer dialoger.

Politikken omfatter alle typer investeringer

Unoterede aktier er underlagt de samme retningslinjer som børsnoterede aktier 

og vurderes på ansvarlighed i due diligence-processen sammen med selve inve-

steringen. Sampensions investeringer i unoterede selskaber sker primært gennem 

fonde, der på tidspunktet for Sampensions investeringstilsagn endnu ikke har 

foretaget investeringer. Due diligence-processen har derfor til formål at sikre, at 

fondens investeringsretningslinjer og forvalterens praksis på ESG-området har en 

tilfredsstillende standard og er forenelige med Sampensions politikker på området.

Hvad angår Sampensions direkte ejede ejendomme udlejes ikke til selskaber, der 

på tidspunktet for indgåelse af lejeaftalen figurerer på eksklusionslisten. 

For investeringer i kreditobligationer forvaltet internt i Sampension gælder, at der 

ikke investeres i obligationer udstedt af virksomheder, som figurerer på eksklusi-

onslisten. 

For obligationer forvaltet i eksterne fonde gælder, at Sampensions aktive ejerskab 

primært sker i due diligence-processen forud for investeringstilsagnet. På samme 

måde som for unoterede aktier skal due diligence-processen således sikre, at for-

valterens retningslinjer og praksis har en tilfredsstillende standard og er forenelige 

med Sampensions politikker på området.

For statsobligationer gælder, at Sampension løbende overvåger og vurderer stater 

ud fra UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). Hvis der forgår 

grove krænkelser af menneskerettigheder uden tegn på væsentlige forbedringer, 

ekskluderes staten fra vores investeringsunivers. Denne proces baseres blandt 

andet på analyser fra NGO’en Freedom House og fra landerapporter leveret af et 

af Sampensions eksterne ESG-analysebureauer.

Indbetalinger på
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Sampension havde ved udgangen af 2019 investeringer i 36 lande. Vi har i mange 

år undgået at investere i lande med alvorlige problemer med fx overtrædelse af 

menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, eller hvor der er en forhøjet risiko 

for korruption og skatteunddragelse. Lande, som har ligget på vippen i forhold til 

dette, havde vi ved udgangen af 2019 valgt ikke at investere i.

Følgende lande og områder er ekskluderet af Sampension. Dertil kommer lande, 

der er under sanktion fra EU eller FN. 

• Den Centralafrikanske Republik

• Eritrea

• Nordkorea

• Saudi Arabien

• Somalia

• Sudan

• Sydsudan

• Syrien

• Turkmenistan

• Ækvatorial Guinea.

Ansvarlig skattepraksis

Sampension har igennem flere år haft en ansvarlig skattepolitik blandt andet med 

krav om, at de selskaber, vi investerer i, både lever op til skattelovgivningens inten-

tion og bogstav. I 2017 besluttede vi at gøre skattetransparens til et selvstændigt 

tema og arbejde for at få multinationale selskaber til at følge OECD’s retningslinjer 

og oplyse detaljeret om deres skatteforhold. Dermed udvidede vi den systematiske 

screening om skatteforhold til også at omfatte oplysningsforpligtelsen. 

I lyset af skatteområdets stigende betydning for ansvarlige investeringer, er vi i 

gang med at indføre en ny og mere omfattende politik for ansvarlig skattepraksis, 

der rummer præcise retningslinjer for Sampension og de forvaltere, vi samarbejder 

med. Det er Sampensions holdning, at indsatsen på skatteområdet ikke bør be-

grænses til enkelte dele af investeringsuniverset, selvom mulighederne for at gøre 

vores indflydelse gældende er forskellige afhængig af investeringstypen. Politikken 

omfatter således hele Sampensions investeringsunivers. Det er der behov for, fordi 

skat er helt centralt for sammenhængskraften i samfundet i dag. Det gælder både 

i Danmark og internationalt og uanset, hvor udviklet staten er. Det gør ansvarlig 

skattepraksis til et meget vigtigt ESG-tema for Sampension.

Eksklusion af selskaber

Sampension-fællesskabet havde ved udgangen af 2019 ekskluderet 79 børsno-

terede selskaber. I løbet af året er canadiske Brookfield Asset Management-CLA 

udelukket fra Sampensions investeringsunivers, fordi de har opkøbt en virksomhed 

involveret i atomvåben. Den israelske bank Mizrahi-Tefahot er ekskluderet for brud 

på menneskerettigheder og overtrædelse af Sampensions politik for aktiviteter i 

konfliktramte områder. Endelig blev Saudi Arabian Oil CO ekskluderet, fordi det er 

majoritetsejet af den saudiske stat, som er på Sampensions landeeksklusionsliste.

Sampensions fokus på klimaforandringer og energitransition medfører, at en række 

selskaber kommer på eksklusionslisten i første kvartal 2020, fordi de har mere end 

30 % af deres omsætning i kul og tjæresandsaktiviteter.  

Eksklusionslisten ajourføres mindst hvert halve år. Den omhandler samtlige børs-

noterede selskaber, hvor en investering har været gennemført eller overvejet gen-

nemført og kan ses på hjemmesiden: Desuden kan ses en liste over dialogaktiviteter 

fra 2019 og Sampensions aktiebeholdning.
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A K T I E R N E S  K L I M A A F T RY K

24%
af Sampensions aktieinvesteringer er 
i selskaber, som har forpligtet sig til 
at leve op til 2-graders scenariet

34%
har en robust strategi 
for at leve op til 
2-graders scenariet

25%
har en moderat eller 

svag strategi for at 
leve op 2-graders 

scenariet

17%
har ingen strategi 

for at leve op 
2-graders scenariet.

KLIMAOPTIMERING

Klimaoptimeringen af 

aktierne medførte:

1 1% 

stigning i omsætningen 

fra grønne aktiviteter hos 

porteføljens virksomheder

7% 
fald i omsætningen fra 

kulaktiviteter hos porteføljens 

virksomheder

20% 

færre ejerandel af fossile 

reserver end i det sammen-

lignelige verdensindeks

KLIMAFORANDRING

Sampensions aktieinvesteringer 

er mindre eksponeret mod 

klimaforandringer end 

verdensaktieindekset generelt:

0,1% 

er investeret i kuludvinding mod 

0,4% i verdensaktieindekset

0,9% 
er investeret i elforsynings-

selskaber, der anvender kul 

mod 1,1% i verdensaktieindekset

6,2% 

er investeret i fossile selskaber, 

som ellers udgør 8,1 % af 

verdensaktieindekset

AKTIERNES KLIMAAFTRYK ER FALDET 

21%
Sampension har klimaoptimeret aktieporteføljen, så den vægtede 

gennemsnitlige carbon intensitet (klimaaftryk) er reduceret 21 % og 

ligger 9 % lavere i Sampensions aktier end i verdensaktieindekset

2019 2018
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Carbon-udledning pr. million investeret Euro

❚  Sampension    
❚  Verdensaktieindeks

Sampension investerer i en overvægt af selskaber, der har en 

strategi for at overholde 2-graders klimascenariet

2-GRADERS
KLIMA

SCENARIET 



Tværgående bestyrelsesudvalg 

Sampension etablerede i starten af 2018 et tværgående bestyrelsesudvalg for 

ansvarlige investeringer. Udvalget er fælles for de fire pensionsvirksomheder i 

administrationsfællesskabet og har 10 medlemmer. Kim Simonsen, næstformand i 

Sampension Livs bestyrelse, er formand. 

På vegne af de fire bestyrelser er det udvalgets opgave at drøfte de sociale, miljø- 

og selskabsmæssige overvejelser ved investeringsbeslutninger foretaget i de fire 

pensionsvirksomheder for at opnå enighed i bestyrelserne om de principper, der 

skal indgå i pensionsvirksomhedernes politik for ansvarlige investeringer. Udvalget 

mødes tre gange årligt. 

Udvalget har i løbet af året drøftet Sampensions dialogprogram med særligt fokus 

på klima, skattetransparens og kritiske dialoger generelt. Udvalget har bidraget til, 

at der i dialoger om klimaforandringer blev sat fokus på selskaber med høj udled-

ning af drivhusgasser og ringe evne til at omstille forretningen (energy transition 

score). Det medførte blandt andet start af dialoger med Nutrien og Canadian 

Utilities (Canada), Southern Copper (Peru), Exxon Mobil (USA), Kinder Morgan 

(USA), Polski Koncern Naftowy (Polen) og Uniper (Tyskland).

Drøftelserne af dialogprogrammet resulterede i et ønske om, at Sampension i 

højere grad kunne vise, at dialogerne medførte konkrete resultater, hvilket lå bag 

de senere beslutninger i bestyrelserne om at køre dialoger i to spor fra 2020 – et 

kritisk spor, der leder til bedring eller eksklusion, og et forbedringsspor, der typisk 

ikke leder til eksklusion, men gradvist løfter standarden for virksomhedernes ad-

færd. Udvalget har også drøftet Sampensions stemmeaktivitet for børsnoterede 

aktier samt de mere indviklede metodikker, der ligger bag Sampensions opgørelse 

af aktieinvesteringernes klimaaftryk. Endelig drøftede udvalget årets rapport om 

ansvarlige investeringer samt en undersøgelse blandt medlemmer og kunder om 

holdninger til ansvarlige investeringer.

Fælles aktiviteter i 2019

Medlemmerne af bestyrelserne i administrationsfællesskabet deltog i 2019 i to 

arrangementer med ansvarlige investeringer som tema.

I forbindelse med juni-mødet var Sampensions samarbejdspartner på ESG-området 

– Vigeo Eiris – inviteret til at holde oplæg for udvalget og bestyrelsesmedlemmer. 

Chefen for Vigeo Eiris’ produktområde, Keeran Gwilliam-Beeharee, informerede 

om den internationale udvikling i, hvorledes institutionelle investorer arbejder med 

ESG samt om Vigeo Eiris’ konkrete arbejde for Sampension. 

Samarbejdet med Vigeo Eiris spænder vidt, men deres største indsats er på vo-

res dialogprogram, hvor Sampension og Vigeo Eiris i fællesskab er i dialog med 

virksomheder i Sampensions aktieportefølje, hvor vi mener at kunne forbedre 

virksomhedens arbejde indenfor ESG-området. Det, som vi fra 2020, kalder for-

bedringsdialoger.

I november måned var alle medlemmer af bestyrelserne inviteret til fælles tema-

dag om klimaforandringer og omstillingen til den CO2-neutrale økonomi. Vi havde 

inviteret både erhvervsfolk og forskere til at belyse problemstillingen omkring 

investeringsafkast og ESG-arbejdet.
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Investeringernes klimaaftryk

I dette afsnit beskriver vi, hvordan vi arbejder med klimaforandringer og investerin-

gernes klimaaftryk. Rapportering i forhold til klimaforandringer er kompliceret, og 

derfor læner Sampension sig blandt andet op ad det rammeværk, som organisatio-

nen TCFD har opstillet i forbindelse med anbefalingerne til investorer. Sampension 

offentliggør på hjemmesiden en selvstændig rapport om klimarelaterede risici, der 

går mere i dybden med emnet.

Sampension arbejder ud fra den antagelse, at gode langsigtede afkast og ansvarlig-

hed – herunder bl.a. hensyn til klimaforandringer – går hånd i hånd, hvis ansvarlig-

heden implementeres på en velfunderet måde. Det indebærer også, at Sampension 

som langsigtet investor forholder sig til risici og muligheder ved klimaforandringer.

Der har i forbindelse med rapportering for investeringsrisici og klimaforandringer 

været stort fokus på at måle investeringsporteføljens (afledte) CO2-udledning, 

en analyse som Sampension udfærdigede første gang ultimo 2018. TCFD lægger 

i anbefalingerne stor vægt på, at det er klart, hvordan ansvaret for at håndtere 

klimarelaterede risici er forankret hos investorerne Det beskrives for Sampension 

nedenfor.

Usikre tal for CO2-udledning

Sampension baserer sin beregning af aktieselskabernes CO2-udledning på 

tal, der rapporteres af selskaberne selv og med en begrænset verificering af 

en tredjepart. Hertil kommer, at kun seks ud af ti aktieselskaberne i verdensin-

dekset måler og offentliggør deres direkte CO2-udledning fra selskabets 

drift og indirekte udledning fra købt energi (det såkaldte scope 1 og 2), mens 

endnu færre selskaber måler udledningen fra brugen af selskabets produkt 

og ydelser (scope 3). 

Porteføljens udledningstal viser forskellige vinkler på den afledte CO2-udled-

ning, og ingen metrik fortæller hele historien. Samtidig skal man holde tungen 

lige i munden ved sammenligning år for år, eller med andre porteføljer, fordi 

forskellige opgørelsesmetoder kan give meget forskellige resultater. Det giver 

mest mening at se på udviklingen over flere år samt at se på udviklingen i 

forhold til benchmark.

Ledelse og styring i Sampension-fællesskabet

Bestyrelserne fastlægger de overordnede rammer for klimaområdet i politikken 

og retningslinjerne for ansvarlige investeringer, og det tværgående udvalg for an-

svarlige investeringer under bestyrelserne behandler og informeres løbende om 

emner på området. Klimarelaterede risici er et særligt område med emner som 

carbon-mål, tilgangen til håndtering af tungt udledende sektorer i porteføljen og 

tilgangen til klimaforbedrende dialoger. 

Det er ledelsens ansvar i administrationsselskabet, at den fastsatte politik og 

retningslinjerne for ansvarlige investeringer implementeres i investeringerne. 

ESG-området er forankret i Investeringsafdelingen, mens et ESG Ledelsesforum 

med repræsentanter fra direktion, investeringsledelse og kommunikation træffer 

de overordnede beslutninger.

Indbetalinger på

1, 2 og 3
niveauer for CO2-
udledning, når det 
samlede klimaaftryk 
skal beregnes . 
Manglende data 
gør beregningerne 
usikre
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Indbetalinger på

11-24%

er CO2-udledningen 
faldet i Sampensions 
aktieporteføljer efter 
to store omlægning af 
investeringerne i 2019 . 
Udledningen måles 
på tre forskellige 
metoder

Strategi og risikostyring

Sampension har i flere år arbejdet med at mindske de klimarelaterede risici i inve-

steringerne. Sampension har siden 2017 støttet op om Paris-aftalen, og i 2019 blev 

et særligt tema i det aktive ejerskab under klimaforandringer implementeret, hvor 

dialoger med udvalgte tungt udledende selskaber uden strategi for overgangen 

til et lav-emissionssamfund blev indledt.

Som noget nyt indarbejder Sampension fra 2020 klimahensyn og klimarelaterede 

finansielle risici mere eksplicit i arbejdet med ansvarlige investeringer. Disse æn-

dringer er omtalt tidligere i rapporten. Det er desuden forventningen, at området 

udvikles over tid i takt med bl.a. øget datakvalitet, øget udbud af relevante klima-

metrikker og muligheden for modelunderstøttet, investeringsmæssig klimavurde-

ring. Dette vil sammen med det aktive ejerskab medvirke til at kunne foretage en 

retvisende og robust risikostyring på området.

Måling af klimarisici

Formålet med at beregne den afledte udledning af klimagasser er at vise, hvor 

eksponeret porteføljen af børsnoterede aktier er overfor klimarelaterede finansielle 

risici, der er forbundet med CO2-udledningen i virksomhederne. Disse beregnin-

ger er komplekse at foretage og ikke mindst fortolke, men de belyser, hvilken vej 

porteføljens eksponering mod klimarisici bevæger sig, når man sammenligner med 

tilsvarende tal fra tidligere år.

Sampension arbejder med tre grundlæggende beregninger af aktieporteføljens 

klimaaftryk, som hver især siger noget om, hvor stor udledningen er relativt til en-

ten mængden af investerede midler, omsætningen i virksomhederne og de enkelte 

investeringers vægt i porteføljen. 

Carbon udledningsmetrikker
(t CO2 ækvivalenter)

           2019
Porte-        Bench-
følje           mark

            2018
Porte-        Bench-
følje           mark

Finansieret udledning (pr. mio. EUR) 22 1 1 39  290 185

Carbon intensitet (pr. mio. EUR) 240 248 271 290

Vægtet gennemsnitlig carbon 

intensitet (pr. mio. EUR)
203 223 258 272

’Finansieret udledning’ viser udledning pr. investeret mio. EUR, ’Carbon-intensitet’ viser den eje-

randelsvægtede udledning i forhold til den ejerandelsvægtede omsætning, ’Vægtet gennemsnitlig 

carbon-intensitet’ viser selskabets udledning i forhold til selskabets omsætning vægtet med, hvor 

stor en andel selskabet udgør af porteføljen. Mere forklaring på carbon-beregninger og fordele og 

ulemper kan findes på hjemmesiden og i den fulde klimarapport. 

Kilde: ISS ESG

Det ses, at aktieporteføljens udledning er faldet i forhold til 2018. Faldet i de to be-

regninger, der viser noget om selskabernes evne til at producere udledningseffektivt 

er faldet mellem 11 % og 21 %. Dette skyldes bl.a. implementeringen af det første af 

flere klimainitiativer fra december 2019, hvor porteføljen af børsnoterede aktier blev 

optimeret for at mindske investeringerne i de mest CO2-intensive virksomheder.

Andre resultater, som følge af denne optimering, har været, at andelen af omsæt-

ning fra grønne aktiviteter i energisektoren er steget med 11 %, mens omsætningen 

fra kulaktiviteter faldt med 7 %. Samtidigt ligger ejerandelen af fossile reserver nu 

godt 20 % lavere end i verdensindekset.  

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at beregningerne om CO2-udledning ude-

lukkende er historiske tal, og dermed ikke nødvendigvis giver et retvisende billede 

af den fremtidige udledning fra selskaberne i porteføljen. 





Ønsker man et fremadskuende billede af porteføljens eksponering mod klimare-

laterede risici, kan man se på porteføljens ’Energy Transition Score’, der udtrykker, 

hvor godt selskaberne i porteføljen har lagt sig an til en overgang til et lav-emis-

sionssamfund.

Energy Transition Score
(0-100)

           

2019      Benchmark

           

2018      Benchmark

Energy Transition Score   38               37          34              35

Kilde: Vigeo Eiris

Det ses først og fremmest, at verdensaktieindekset (benchmark) siden 2018 har 

oplevet en fremgang fra 35 til 37, hvilket betyder, at de børsnoterede selskaber i 

verden i gennemsnit har anlagt strategier, der i højere grad tager højde for over-

gangen til en verden, hvor udledningen af klimagasser skal være lavere. Strategien 

for overgangen til lav-emissionssamfundet hos Sampensions portefølje af børs-

noterede selskaber har været i en endnu kraftigere udvikling, og scoren er steget 

fra 34 til 38. Dermed forbedrer selskaberne i investeringsporteføljen sig mere end 

verdensindekset generelt, især fordi vi har klimaoptimeret aktieporteføljen.

En anden måde at se fremad på er at vurdere, hvor gode selskaberne i aktiepor-

teføljen er til at begrænse udledningen af klimagasser i forhold til et 2-graders 

klimascenarie. 

Ingen
Strategi

Svag
Strategi

Moderat
Strategi

Robust
Strategi

Forpligtet 
til 2 grader

40%

30%

20%

 1 0%

 0%

Andel af selskaber med en 2-graders strategi

17% 22% 3% 34% 24%16% 20% 3% 40% 21%

❚  Portefølje    ❚  Benchmark

Kilde: ISS ESG

I figuren ses det, at 24 % af selskaberne i porteføljen har en 2-graders strategi, 

hvilket er en stigning på 6 %-point siden 2018. Derudover har 34 % af selskaberne 

en klimastrategi, der af ISS er vurderet som robust, mens 39 % af selskaberne enten 

ikke har en klimastrategi eller kun en svag klimastrategi. Det er selskaber i disse to 

sidstnævnte kategorier, som er målet for Sampensions indsats på klimaområdet 

i den kommende tid. 

For at belyse klimarisici i Sampensions investeringsportefølje yderligere giver Vigeo 

Eiris os mulighed for at fokusere på nogle andre målepunkter, der giver et øjebliks-

billede af porteføljen kontra, hvis vi havde investeret passivt i verdensaktieindekset.

 

Øvrige mål for klimaeksponering
           

Andel af
porteføljen

           
Andel af

benchmark

Understøtter grøn omstilling  7,5%        4,4%

Kuludvinding 0,1 % 0,4%

Elforsyningsselskaber, der anvender kul 0,9% 1 ,1 %

Fossile selskaber 6,2% 8,1%
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Indbetalinger på

39%
af selskaberne i 
Sampensions 
aktieportefølje har 
en svag eller ingen 
klimastrategi . Det 
er her, Sampensions 
dialogprogram 
fokuserer i 2020

Indbetalinger på

38
er aktieinvesteringer-
nes energy transition 
score . Den anslår, 
hvordan selskaberne 
kan håndtere 
omstillingen til en 
mere klimaneutral 
økonomi . Dette sætter 
Sampension endnu 
mere i fokus i 2020
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Aktieporteføljens andel af selskaber, der understøtter den grønne omstilling i form 

af grønne produkter og ydelser er således 70 % højere end i verdensaktieindekset, 

mens eksponeringen mod selskaber, der driver kuludvinding, ligger omkring 75 % 

bedre end i verdensaktieindekset. Og hvad angår elforsyningsselskaber med kul i 

deres energimix og selskaber, hvor mere end 20 % af omsætningen stammer fra 

fossil energi ligger porteføljen omkring 20 % bedre.

Dialogprogram for at løfte 
standarder hos virksomheder
Sampension fortsatte i 2019 det forbedrende dialogprogram, som vi sammen 

med Vigeo Eiris i en årrække har arbejdet med overfor virksomhederne i vores 

aktieportefølje. Dialogen med virksomhederne har været fokuseret på udvalgte 

temaer, som bestyrelserne har godkendt, og har søgt at forbedre virksomhedernes 

efterlevelse af egne ESG-politikker. 

Forbedringsdialoger gennemføres under syv temaer:

Klimaforandringer

•  Klimaforandringer er en af de helt store globale udfordringer. Konsekvenserne 

af klimaforandringer stiller virksomhederne overfor en række risici, som Sam-

pension ønsker, at virksomhederne er transparente omkring og i øvrigt søger 

at afhjælpe.

•  Klima og miljø som tema understøtter elementer fra princip 7 fra UN Global 

Compact, kapitel 5 fra OECD’s guidelines for multinationale selskaber, samt 

FN’s verdensmål 3,7, 8 og 13

Menneskerettigheder – herunder konfliktramte områder

•  Ansvaret for at sikre og overholde menneskerettigheder ligger primært hos 

stater og regeringer, men virksomheder har også et ansvar for, at de i deres 

adfærd ikke hindrer eller besværliggøre overholdelsen.

•  Temaet understøtter princip 1 og 2 fra UN Global Compact, kapitel 3 fra OECD’s 

guidelines for multinationale selskaber og verdensmål 5,8 og 16.

Arbejdstagerrettigheder

•  Arbejdstagerrettigheder i hele virksomhedens forsynings- og leverandørkæde 

skal sikres – også i globale forretningsmodeller, hvor varer i høj grad produceres 

og handles på tværs af landegrænser.

•  Temaet understøtter princip 3-6 fra UN Global Compact, kapitel 4 fra OECD’s 

guidelines for multinationale selskaber og verdensmål 8, 10 og 16.

Korruption og bestikkelse

•  Korruption og bestikkelse leder til ineffektive økonomiske, sociale og politiske 

løsninger. Virksomheder har et ansvar for ikke at deltage i korruption, at have 

klare politikker på området og at forankre kampen mod korruption i ledelsen 

af virksomheden.

•  Temaet understøtter princip 10 fra UN Global Compact, kapitel 6 fra OECD’s 

guidelines for multinationale selskaber og verdensmål 1, 8 og 16.

Skattetransparens

•  Ønsket om transparens i virksomhedernes skattebetalinger understøtter EU’s 

bestræbelser på at reducere multinationale selskabers skatteunddragelse og 

skadelig skattekonkurrence. 

•  Temaet er indført i 2018 og understøtter princip 2 fra UN Global Compact, 

kapitel 10 fra OECD’s guidelines for multinationale selskaber og verdensmål 1.



Vandhåndtering

•  Vand er en af verdens mest essentielle ressourcer, og mange virksomheders 

drift er afhængig af og påvirker lokalområdets vandforbrug. 

•  Temaet understøtter princip 7 og 8 fra Global Compact, kapitel 5 fra OECD’s 

guidelines for multinationale selskaber og verdensmål 6, 8 og 12.

ESG Governance

•  Virksomhedens håndtering af ESG-risici, herunder styrken i virksomhedens egen 

corporate governance, skal ske ved hjælp af politikker og interne processer for 

ESG-risici.

•  Temaet understøtter principper bredt i UN Global Compact og OECD’s guideli-

nes for multinationale selskaber og verdensmål 13 og indirekte 5, 6, 8 og 10-15.

Dialogerne har understøttet det grundlæggende mål om langsigtet værdiskabelse 

til medlemmer og kunder ved at forbedre ”ESG-efternølere” i en mere ansvarlig 

og bæredygtig retning. Fra 2020 vil dialogprogrammet være delt i to spor; ét nyt, 

hurtigt og kritisk spor hvor mulige brud på Sampensions politik for ansvarlige in-

vesteringer behandles og evt. resulterer i eksklusion. Og et forbedrende dialogspor 

hvor Sampension fortsat søger at forbedre virksomhedernes arbejde med egne 

ESG-politikker og standarder.

 

 

Tema

           
Åbne

dialoger
primo
2019

           
Afsluttede

sager
med mål-

opfyldelse

           
Afsluttede

sager
uden mål-
opfyldelse

           
Påbe-

gyndte
dialoger

2019

           
Åbne

dialoger
ultimo

2019

Klimaforandringer  14      3 9 7   9

Korruption og bestikkelse 7 2 3 4 6

Menneskerettigheder 15 5 5 5 10

Arbejdstagerrettigheder 9 5 4 5 5

ESG Governance 5 2 3 5 5

Vandhåndtering 6 4 3 6 5

Skattetransparens 16 3 0 0 13

I alt 72 24 27 32 53

De påbegyndte forbedringsdialoger i 2019 er søgt spredt geografisk og sektormæs-

sigt på tværs af de syv temaer. Da en række dialoger blev startet i 2018 i temaet 

Skattetransparens, er ingen dialoger startet indenfor dette tema i 2019.

Siden 2016 er 155 af ud af 246 dialogforløb afsluttet, efter at målene er opfyldt, mens 

91 dialoger er afsluttet uden at komme i mål. Succesraten er således 63 %, hvilket er 

et fald i forhold til 2018, hvor vi kom i mål med tre ud af fire dialoger. Faldet skyldes, 

at en række dialoger er afsluttet i løbet af 2019 som følge af den 3-års grænse, som 

vi i Sampension har fastsat som den maksimale periode en dialog kan løbe. Rammer 

en dialog 3-års grænsen, afsluttes dialogen med status ”uden målopfyldelse”. Da 

formålet er dialogen i sig selv og at presse på for politikændringer, medfører en 

dialog uden målopfyldelse sjældent en yderligere eskalering.

Eksempler på dialoger

Marathon Petroleum er verdens største forvalter af raffinaderier. Sampension har 

siden 2017 været i dialog med virksomheden om deres klimarapportering. Marathon 

har i 2019 styrket sin kvantitative klima-rapportering væsentligt og blandt andet 

publiceret en sustainability-rapport. Dermed er Sampensions formål med dialogen 

imødekommet.
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Indbetalinger på

53
igangværende 
dialoger ultimo 
2019 . Siden 2015 er 
155 dialoger afsluttet 
med succes, mens 
91 er afsluttet uden 
at komme i mål med 
forbedringsønsket
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Hoya Corporation er en japansk virksomhed, der fremstiller optiske produkter til 

brug indenfor blandt andet sundhedssektoren og medicinalbranchen. Sampension 

har siden 2017 været i dialog med virksomheden om korruption og bestikkelse. 

Virksomheden har i 2019 offentligt forpligtet sig til hverken at afgive eller modtage 

bestikkelse, og Sampension vurderer herefter, at formålet med dialogen er opnået.

Petrobras udvinder olie og naturgas og producerer produkter heraf. Virksomheden 

er Brasiliens største og har siden 2014 været genstand for efterforskning fra de 

brasilianske myndigheders side i sagen “Lava Jato”. Sampension indledte i 2019 

en dialog om korruption og bestikkelse og konkluderede i slutningen af året, at 

Petrobras tilfredsstillende følger op på myndighedernes undersøgelse ved at udvide 

og forbedre interne kontroller af indkøb og kontraktindgåelser.

PPL Corporation er en amerikansk energi og forsyningsvirksomhed. Sampension 

har siden 2016 været i dialog med virksomheden om vandhåndtering. PPL har i 

perioden forbedret strategien for vandhåndtering, herunder forankret det ledel-

sesmæssige ansvar for håndtering af vandrisici.

Tesco er en supermarkedskæde med aktiviteter i UK, Europa og Asien. Sampen-

sion har siden starten 2018 været i dialog om offentliggørelse af virksomhedens 

skattebetalinger. Tescos rapportering er i perioden forbedret og blandt andre tiltag 

har virksomheden nu offentliggjort en ansvarlig skattepolitik og offentliggør den 

skat, der betales i de nationale markeder, hvor virksomheden er repræsenteret. 

Poste Italiane tilbyder finansielle services samt post- og pakketjeneste. I starten af 

2019 indgik Sampension dialog med Poste Italiane om ESG-risikostyring og besty-

relsens baggrund og kompetencer. Virksomhedens svar på vores forespørgsler har 

været tilfredsstillende, og dialogen er afsluttet med positivt resultat i slutningen 

af 2019.

 
Stemmeafgivelse og netværk

Sampension har fra 2018 haft en systematisk stemmeafgivelse på danske selska-

ber i C25-indekset samt på selskaber, hvor Sampension har en ejerandel over 3 %. 

Hertil kommer selskaber, som Sampension har haft utilfredsstillende kritisk dialog 

med eller ønsker at præge sammen med andre. Der er indgået en aftale med ISS 

ESG om analyseservice og anbefaling til stemmeafgivelse, men Sampension står 

selv for stemmeafgivelsen.

Sampension har i 2019 afgivet stemme på 30 generalforsamlinger fordelt over 27 

selskaber. Størstedelen af disse dækker de førende danske C25 selskaber, som det 

fremgår af tabellen. Dertil kommer to afstemninger sammen med Climate Action 

100+ (Exxon Mobil og BP Plc.) og en enkelt grundet ejerskab over 3 % (Boozt). 

Sampensions stemme har i de fleste tilfælde fulgt ISS ESG’s anbefaling om højere 

ansvarlighed.

Fire selskaber med utilfredsstillende dialogforløb

Udover de afgivne stemmer er fire selskaber føjet til listen over selskaber, som 

Sampension efter et utilfredsstillende dialogforløb vil stemme ved førstkommende 

generalforsamling. Det drejer sig om:

Tesla Motors: Amerikansk bilproducent med utilfredsstillende emissionsdata og 

transparens omkring produktionsforhold.

Nucor Coorporation: Amerikansk stålproducent med utilstrækkelig politik vedr. 

forhindring af bestikkelse og korruption. 

Stryker: Amerikansk medicinalselskab med mangelfuld general ESG-politik, 

selv-evaluering og rapportering. 

Jardine Matheson: Britisk konglomerat indenfor supermarkeder, hoteller, m.v. med 

fokus på Asien. Utilfredsstillende klimapolitik og emissionsrapportering. 



I N V E S T E R I N G E R N E S  V E R D E N S M Å L S -A F T RY K

45%
af investeringerne 
bidager positivt 
eller meget positivt 
til verdensmålene 
mod 38% i verdens-
aktieindekset 
generelt

77%
af investeringerne 
bidrager positivt 
eller meget positivt 
til verdensmålene 
mod 38% i verdens-
aktieindekset

BØRSNOTEREDE
 AKTIER

VIRKSOMHEDS-
OBLIGATIONER

31%
bidrager marginalt 

ligesom i verdensak-
tieindekset

9%
bidrager marginalt 
mod 31% i verdensak-
tieindekset

24%
er ugunstige i forhold 

til verdensmålene 
mod 31% i verdensak-

tieindekset

14%
er ugunstige i forhold 

til verdensmålene 
mod 32% i verdens-

aktieindekset

SÅDAN STØTTES 
VERDENSMÅLENE

Sampensions dialogprogram 

understøtter følgende af 

FN’s verdensmål positivt:

• Klimaforandringer – 13, 7, og 8

• Korruption og bestikkelse – 16, 1 og 8

• Menneskerettigheder – 16, 8 og 5

• Skattetransparens - 1

•  Arbejdstagerrettigheder i 

  forsyningskæden – 10, 8 og 16

•  Ansvarlig virksomhedsadfærd 

  (Corporate Governance) 

  – 13, samt adskillige flere indirekte

• Ansvarligt vandforbrug – 12, 8, og 6

FN’S VERDENSMÅL:

 1 Afskaf fattigdom

 2  Stop sult

 3 Sundhed og trivsel

 4 Kvalitetsuddannelse

 5 Ligestilling mellem kønnene

 6 Rent vand og sanitet

 7 Bæredygtig energi

 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

 9 Industri, innovation og infrastruktur

10 Mindre ulighed

1 1 Bæredygtige byer og lokalsamfund

12 Ansvarligt forbrug og produktion

13 Klimaindsats

14  Livet i havet

15  Livet på land

16  Fred, retfærdighed og 

 stærke institutioner

17 Partnerskaber for handling



Selskab
           

Tidspunkt for
generalforsam.

           
For eller imod
(antal forslag)

Novozymes februar 19 For

Orsted marts 19 For

Carlsberg marts 19 For

Pandora marts 19 For

DSV marts 19 For

Tryg marts 19 For

Danske Bank marts 19 For

William Demant Hold. marts 19 For

Novo Nordisk marts 19 Imod (1)

GN Store Nord marts 19 For

Jyske Bank marts 19 For

Vestjysk Bank marts 19 For

Simcorp marts 19 For

FLSmidth marts 19 For

Nordea marts 19 For

Genmab marts 19 Imod(2)

Vestas marts 19 For

AP Møller-Maersk april 19 For

ISS april 19 For

Rockwool april 19 For

Bavarian Nordic april 19 For

Royal Unibrew april 19 For

Boozt maj 19 For

Exxon Mobil maj 19 Imod(3)

BP Plc maj 19 For

DSV maj 19 For

Boozt juni 19 For

DSV januar 20 For

Chr Hansen januar 20 For

Coloplast januar 20 Imod(1)

Eksempler på afstemning 

Novo Nordisk – Sampension stemte imod ledelsens forslag om en lønsums-pool, 

som ledelsen ville kunne anvende diskretionært herunder til ekstraordinære bo-

nusser uden videre transparens om kriterier m.v. Forslaget blev vedtaget med ca. 

95 % af stemmerne. 

Genmab – Sampension stemte imod ledelsens forslag om at fordoble loftet for 

bonus til ledelsen i form af låste aktier og warrants (såkaldt langsigtet bonus) fra 

to til fire årslønninger. Niveauet overstiger europæiske peers, og der er ikke stor 

klarhed om kriterierne for udbetaling af de høje bonusser. Sampension stemte også 

imod honorarniveauet for bestyrelsesmedlemmerne, der vurderes at ligge meget 

over sammenlignelige europæiske selskaber. Begge forslag blev stemt igennem 

med hhv. 52 % og 60 % af de afgivne stemmer.

Exxon Mobil – Sampension stemte for tre forslag, der var anbefalet af Climate 

Action 100+, og handlede om bestyrelsens uafhængighed, om at etablere en 

uafhængig klimakomite i bestyrelsen for at styrke selskabets fokus på området, 

og om at selskabet skal rapportere om deres lobbyvirksomhed på klimaområdet. 

Forslagene blev ikke stemt igennem.
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BP Plc . – Sampension stemte for en Climate Action 100+ resolution, om at BP skal 

opstille en strategi for reduktion af udledningen af drivhusgasser; herunder i for-

bindelse med fremtidige investeringer. Sampension stemte også med ledelsen om 

et forslag, så ledelsen bedre kunne definere målepunkter, der støtter Paris-aftalen. 

Forslagene faldt ud i tråd med Sampensions stemmeangivelse.

Coloplast – Sampension stemte imod forslag om at ændre bonus for den øverste 

ledelse. Forslaget blev vedtaget.

Tesla Inc . – Sampension har henvendt sig til den amerikanske bilproducent for at 

styrke deres transparens om CO2-udledning i produktion samt for at afklare om 

selskabets klimapolitik og -mål er forankret i ledelsen. Selskabet har ikke svaret og 

er væsentligt mindre transparent end sammenlignelige selskaber. Tværtimod er der 

et stor forsyningskæde ansvar ifm. råvareudvinding til batterier m.v., som vi ønsker 

selskabet italesætter og er med til at løfte. Spørgsmålet eskaleres til afstemning 

ved næste generalforsamling.

Nucor Corp . – Råvareselskab inden for industrielle metaller. Selskabet har ikke svaret 

på vores gentagne henvendelser om bekymringer ift. deres politik og governance 

indenfor korruption. Spørgsmålet eskaleres til afstemning ved næste generalfor-

samling.

Verdens største investorinitiativ til påvirkning

Til at forstærke Sampensions indflydelse og supplere vores egen stemmeaktivitet 

er Sampension medunderskriver af Climate Action 100+, der nu repræsenterer 

373 investorer og 35 billioner USD. Det giver netværket en betydelig indflydelse, 

og Climate Action 100+ har da også haft stor gennemslagskraft hos verdens store 

udledere af CO2, ligesom flere multinationale selskaber har flyttet sig i en mere 

bæredygtig retning.

Netværket af investorer har sat sig som mål at gå i dialog med de største børs-

noterede CO2-udledere for at forbedre deres klimamæssige adfærd, sikre ledel-

sesmæssig forankring af ansvaret for risici ved klimaforandringer og sikre offent-

liggørelse af deres emissioner. I udvælgelsen af selskaber har der været fokus på 

virksomheder, der sidder med nøglen til overgangen til et lavemissionssamfund 

bl.a. i form af deres betydelige CO2-emissioner. 

Der er dialog med i alt 161 selskaber herunder: Shell, Glencore, A.P. Møller – Mærsk, 

Rio Tinto, Nestlé, Volkswagen, PetroChina, Heidelberg Cement og Xcel Energy. De 

161 selskaber står for omkring 80 % af al CO2-udledning blandt børsnoterede selska-

ber i henhold til Climate Action 100+ opgørelser. Det endelige mål er at få sænket 

virksomhedernes CO2-emission, så deres forretning er i overensstemmelse med 

Paris-aftalen, og derigennem sænke investorernes klimarelaterede finansielle risici.

Netværkets resultater overfor de store CO2-udledere

Climate Action 100+ har opnået betydelige resultater i den relative korte tid, net-

værket har eksisteret, nemlig siden december 2017, som følge af dialog, forslag til 

generalforsamlinger og stemmeafgivelse i øvrigt.

Selskaber, som blandt andre Shell, Repsol, Equinor og Total, har efter pres fra Cli-

mate Action 100+ udviklet planer for diversificering af deres forretningsgrundlag og 

har samtidigt sat mål for reduktion af deres udledning af CO2 og andre klimagasser. 

BP har efter aktionærforslag accepteret at vurdere og offentliggøre, hvordan hvert 

enkelt af deres energiudvindingsprojekter harmonerer med Paris-aftalen. Ingen 

af selskaberne har dog endnu i tilstrækkelig grad forklaret, hvordan deres forret-

ningsmodel og samlede udledninger harmonerer med opnåelse af Paris-aftalens 

mål. Netværket er i dialog med 40 tunge selskaber i sektoren.

Indenfor transportsektoren har netværket opnået resultater på tre store selska-

ber: Volkswagen har annonceret mål om en CO2-neutral bilflåde i 2050, AP Møl-

ler-Mærsk har sat mål for nul-udledning i 2050, og Daimler har sat et mål om 

CO2-neutral bilflåde i 2039. 

Indbetalinger på

35 billioner

dollars udgør den 
samlede kapital, som 
er repræsenteret i 
Climate Action 100+ . 
Verdens største 
investornetværk til 
klimapåvirkning



I elforsyningssektoren er der dialog med 32 selskaber. For at mindske de finansielle 

risici er det investorernes ønske at fjerne brugen af kul, begrænse anvendelsen 

af gas, samt foretage et skift i retning af vedvarende energi. Arbejdet er påvirket 

af forskellige regulatoriske og politiske forhold. En række selskaber har forpligtet 

sig til reduktion af emission og har øget deres offentliggørelse af data herunder 

klimascenarieanalyser. Selskaber, der har flyttet sig i den rigtige retning, inkluderer 

bl.a. Vistra Energy, Southern Company, ENEL, American Electric Power og E.ON.

IIGCC - klimaforandringer

Institutional Investors Group on Climate Change har 190 medlemmer fra 14 lande 

med aktiver under forvaltning for i alt over 28 billioner Euro. Målet for IIGCC er at 

mobilisere kapital til transitionen til et lav-emissionssamfund ved at arbejde med 

virksomheder, politikere og investorer. Gruppen definerer politikker, investerings-

tilgange og virksomhedsadfærd, så de afdækker langsigtede klimarelaterede fi-

nansielle risici og understøtter muligheder forbundet med klimaforandringer. IIGCC 

var med til at stifte Climate Action 100+. 

IIGCC har i løbet af 2019 bl.a. afholdt medlemsmøder og startet en række projekter 

om investorers håndtering af klimaforandringer og transitionen til lav-emissions-

samfund. Gruppen har sendt åbne breve til nationale og EU-parlamentarikere 

vedr. behovet for klimapolitik og har publiceret anbefalinger til stål- og byggema-

terialesektoren om deres bidrag til at modvirke klimaforandringer. Ligeledes har 

gruppen startet initiativer til at understøtte investorer i bestræbelser på at tilpasse 

investeringer i henhold til Paris-aftalen.

Dansif

Dansif er det danske netværk for professionelle investorer og ansvarlige investe-

ringer, og her har Sampension i løbet af 2019 deltaget i diverse seminarer og i 

en Dansif-undersøgelse om ansvarlige investeringer i sektoren, og har bidraget 

til medlemsanalyse opstartet med det formål at skærpe organisationens positi-

onering på markedet. Endelig lagde Sampension lokaler og faciliteter til Dansifs 

årlige generalforsamling og dertilhørende oplæg om ESG som et kommende lov-

givningsområde i Danmark.

Understøttelse af FN’s verdensmål
193 lande tiltrådte i 2015 de 17 verdensmål fra FN (Sustainable Development Goals 

– SDG) for at sætte fælles mål for det internationale samfund i retning af en mere 

bæredygtig verden i 2030. 

Som pensionsvirksomhed er Sampensions udgangspunkt at sørge for gode pen-

sionsudbetalinger til sine medlemmer på ansvarlig vis. Således sikrer Sampension 

den langsigtede værdi af investeringerne og nedbringer risikoen ved at basere in-

vesteringsbeslutninger på informationer om selskabers arbejde med miljø og klima, 

sociale forhold og god selskabsledelse. Hvor Sampension gennem sine investeringer 

har et direkte ejerskab i virksomheder – eller finansierer deres forretningsdrift – ud-

gør det aktive ejerskab i form af dialog og stemmeafgivelse et særligt vigtigt bidrag. 

Og det er her, Sampension i høj grad kan bidrage i forhold til FN’s verdensmål.

SDG-aftryk

Sampension erklærer sig enig i FN’s verdensmål og tilslutter sig disse. Sampensi-

on ser de 17 verdensmål med 169 delmål og 232 indikatorer som en prisme, hvor 

igennem den eksisterende ansvarlige investeringspolitik og konkrete investeringer 

kan betragtes. Vurdering af hvordan og i hvilket omfang Sampensions investeringer 

understøtter FN’s verdensmål, udgøres derfor af en kortlægning af de pågælden-

de virksomheders bidrag til verdensmålene gennem deres adfærd, produkter og 

ydelser. Udgangspunktet for analysen er investeringerne i børsnoterede aktier og 

virksomhedsobligationer.
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Indbetalinger på

45%
af selskaberne i 
Sampensions 
aktieportefølje 
bidrager positivt 
til verdensmålene, 
hvilket er 7 %-point 
mere end i verdens-
aktieindekset

Som institutionel investor med en fastlagt investeringstilgang har Sampension 

investeringer i bestemte aktivklasser foretaget på en bestemt måde. For aktier 

er der fx en bred tilstedeværelse i globale aktier. Enkelte selskaber kan udelades 

som investeringsmulighed, hvis de pågældende selskaber overtræder de fastlagte 

normer eller retningslinjer.

Med en eksponering bredt i globale aktier kan en lang række af de selskaber, 

Sampension har investeret i, siges at understøtte de 17 verdensmål i en eller anden 

udstrækning gennem deres adfærd, produkter og ydelser. Sampensions eksterne 

ESG-bureau – Vigeo Eiris – er førende indenfor vurderingen af selskaber og deres 

bidrag til bæredygtighedsmålene. Hvorvidt en portefølje af investeringer bidrager 

til sociale og samfundsmæssige problemstillinger, er dog en kompleks og svær 

øvelse. Nedenstående SDG-undersøgelse er funderet på en grundig analyse af sel-

skaberne og giver et holistisk billede af deres bidrag til opnåelse af verdensmålene. 

Verdensmålene er gensidigt afhængige og balancerer tre dimensioner af bære-

dygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljø/klima. Udover at tage højde for et 

vist overlap mellem flere af målene, er det også nødvendigt at udskille de mål og 

delmål, som er relevante for den private sektor, og hvor denne kan spille en rolle. 

Virksomhederne vurderes på baggrund af, hvorvidt de finder muligheder, om de 

har ansvarlig adfærd, og om de mindsker og afhjælper skader. Og både de negative 

som de positive bidrag medtages i analysen. Når virksomhedernes samlede net-

to-påvirkning hver især skal vurderes sker det indenfor de to områder produkter/

ydelser og adfærd, og på skalaen: Meget højt bidrag, Højt bidrag, Marginalt bidrag, 

Ugunstigt bidrag, Meget ugunstigt bidrag.

SDG-aftryk fra Sampensions børsnoterede aktieinvesteringer

45 % af selskaberne i Sampensions portefølje af børsnoterede aktier målt på an-

delen af det investerede beløb bidrager overordnet set enten positivt (34 %) eller 

meget positivt (12 %) til verdensmålene, hvilket er omkring 7 %-point flere end i 

det sammenlignelige verdensaktieindeks. Topscorerne blandt selskaberne er: Novo 

Nordisk, Vestas, Weyerhaeuser, Gecina og McKesson.

 Børsnoterede aktiers bidrag til verdensmålene

Meget positivt

Positivt

Marginalt

Ugunstigt

Meget ugunstigt

35%30%25%20%15%10%5%0%

❚  Sampension    ❚  Benchmark





SDG-aftryk fra Sampensions investeringer i kreditobligationer

77 % af selskaberne i Sampensions portefølje af kreditobligationer bidrager over-

ordnet set enten positivt, mens ingen vurderes at påvirke ’Meget positivt’, hvilket 

er omkring 39 %-point flere end i det sammenlignelige verdensindeks. Topscorerne 

findes særligt blandt finansselskaber.

 

80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Virksomhedsobligationers bidrag til verdensmålene

Meget positivt

Positivt

Marginalt

Ugunstigt

Meget ugunstigt

❚  Sampension    ❚  Benchmark

Dialogtemaer – direkte bidrag til verdensmål 
gennem påvirkning af selskaber

Det andet element i relation til vurderingen af Sampensions bidrag til FN’s ver-

densmål er det aktive ejerskab. Sampension har igennem flere år haft dialog med 

et stort antal selskaber med det formål at forbedre selskabernes adfærd indenfor 

udvalgte ESG-områder. Bestyrelserne i Sampension-fællesskabet udvælger de 

områder, hvor der skal gøres en særskilt indsats for at forbedre selskabernes 

ESG-profil. Områderne – der er nærmere beskrevet andet steds i rapporten – har 

i flere tilfælde en tæt sammenhæng til flere af verdensmålene. Et stort antal for-

bedringsdialoger er således Sampensions bidrag til en mere bæredygtig verden 

med direkte eller indirekte effekt på flere af FN’s verdensmål:

Sampensions temaer for forbedringsdialoger med 

reference til de tilhørende verdensmål

• Klimaforandringer – 13, 7, og 8

• Korruption og bestikkelse – 16, 1 og 8

• Menneskerettigheder – 16, 8 og 5

• Skattetransparens - 1

• Arbejdstagerrettigheder i forsyningskæden – 10, 8 og 16

•  Ansvarlig virksomhedsadfærd (Corporate Governance) 

 – 13, samt adskillige flere indirekte

• Ansvarligt vandforbrug – 12, 8, og 6. 
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Indbetalinger på
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Sampensions 
kreditobligationer 
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til verdensmålene, 
hvilket er 39 %-
point mere end i 
verdensindekset
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Medlemsdialog og 
kundeundersøgelser

Sampension prioriterer dialog med omverdenen om både politikker og praksis i 

rollen som ansvarlig investor. Typisk sker dialogen på baggrund af generel presse-

omtale af pensionsvirksomhedernes investeringer eller konkrete emner, som fører 

til, at enkeltpersoner spørger til Sampensions holdning eller investeringer. Hertil 

kommer tilbagevendende undersøgelser af Sampensions praksis på området, hvor 

man også i nogle tilfælde kan sammenligne med andre pensionsselskaber. 

Holdningsundersøgelse om ansvarlige investeringer

Sampension gennemførte sidst på året en større undersøgelse af holdninger til 

ansvarlige investeringer hos kunder og medlemmer i Sampension Liv, Arkitekter-

nes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og ISP 

Pension. Godt 3.300 deltog i undersøgelsen, som over 23.000 blev inviteret til. En 

tilsvarende undersøgelse blev gennemført i 2017.

Undersøgelsen fra 2019 viser blandt andet:

•  Vurderingen af vigtigheden af ansvarlighed i investeringer er steget siden 2017. 

I dag angiver næsten 9 ud af 10 kunder og medlemmer, at ansvarlighed i inve-

steringen af pensionsopsparinger er væsentlig eller meget væsentlig for deres 

tilfredshed med deres pensionskasse. I 2017 var samme andel 69 %.

•  93 % af deltagerne ’håber det’ eller ’er ikke bekymret for’, om der investeres efter 

samme værdier, som de selv ville. Det er en stigning fra 85 % i 2017. Andelen, 

der rent faktisk selv har undersøgt, hvordan der investeres, er uændret på 4 % i 

fællesskabet. Der er dog en større interesse hos medlemmerne fra Arkitekternes 

Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, hvor 

samme tal er hhv. 12 % og 8 %.

I undersøgelsen bliver respondenterne bedt om at forholde sig til en række kon-

troversielle emner og samtidig score indsatsen som ansvarlig investor. 

Sampension-fællesskabets holdninger
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❚  Vigtighed    ❚  Performance

Kundeundersøgelse om holdninger til ansvarlige investeringer, november 2019. Grå søjle: Hvor øn-

sker jeg ikke at have mine penge investeret? Blå søjle: Hvor ansvarligt tror jeg, selskabet investerer?

Kilde: Epinion,

De fire kontroversielle emner, som respondenterne lægger mest vægt på, er kor-

ruption, menneskerettigheder, konfliktramte områder og miljøhensyn i produktion 

Indbetalinger på

9 ud af 10 

synes, at ansvarlige 
investeringer er 
væsentligt eller 
meget væsentligt 
for deres tilfredshed . 
For to år siden var det 
færre end syv ud af ti

Indbetalinger på

93% 
’håber det’ eller 
’er ikke bekymret for,’ 
om Sampension-
fællesskabet 
investerer efter 
samme værdier, 
som de selv ville



– og samtidigt er disse også områderne, hvor fællesskabets investeringer allerede 

opleves som meget ansvarlige. 

Forskellen mellem den blå og grå søjle i diagrammet udtrykker et forventningsgab, 

hvor man mest effektivt kan sætte ind med nye indsatser eller mere kommunikation 

for at imødekomme forventningerne fra kunder og medlemmer.

Prioritering efter høj modstand og lav grad af ansvarlighed

•  Arkitekternes Pensionskasse: Miljøhensyn i produktion, 

 skattetransparens, klimahensyn i produktion og udvinding af kul

•  Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger: 

 Miljøhensyn i produktion og klimahensyn i produktion

• ISP Pension: Skattetransparens

• Sampension Liv: Skattetransparens.

Kundetilfredshed hos beslutningstagere og pensionsopsparere

Sampension spørger årligt om beslutningstagernes tilfredshed med og syn på 

Sampension, herunder også i rollen som ansvarlig investor. I undersøgelsen for 

2019 indgår besvarelser fra godt 100 beslutningstagere og kontaktpersoner med 

forskellige grader af ansvar for selve pensionsaftalen. Her udgør den samlede 

score på Sampension i rollen som ansvarlig investor 8,8 på en 10-skala, hvilket er 

en fremgang fra 8,3 i 2018.

I traditionelle kundetilfredshedsmålinger ses også en tendens til, at ansvarlige 

investeringer har en stigende betydning. Sampension måler jævnligt holdningen 

til ansvarlige investeringer blandt kunder og medlemmer. Det sker via et eksternt 

analysebureau og indgår i en bredere måling af kundetilfredshed hos i alt 15 pen-

sionsselskaber. På selskaber i Sampension-fællesskabet indgår besvarelser fra op 

til 185 kunder og medlemmer. 

Ud af alle 15 pensionsselskaber ligger Arkitekternes Pensionskasse på en 3. plads 

med en score på 3,7 på en fem-skala, Sampension Liv på en 4. plads og Pensions-

kassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger nr. 7 på spørgsmålet ”Etiske hensyn, 

når der investeres”. 

Arkitekternes
Pensionskasse

Sampension Liv Pensionskassen 
for Jordbrugs-
akademikere & 

dyrlæger

3,8

3,6

 3,4

3,2

3,0

2,8

Etiske hensyn når der investeres

❚  2017   ❚  2018   ❚  2019

Skalaen går fra 0-5. ISP deltager først fra 2020. Kilde: Aalund Pensionsbarometer 2019. 
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Indbetalinger på

3, 4 og 7
er placeringen til 
selskaberne i 
Sampension-
fællesskabet ud af 
15 pensionsselskaber, 
når man spørger til, 
i hvor høj grad der 
tages etiske hensyn, 
når der investeres
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Image og ansvarlighed

En anden generel analyse af, hvordan omverdenen opfatter pensionsselskabernes 

ansvarlighed, er imageanalysen fra Institut for Opinionsanalyse, hvor 2.600 er-

hvervsledere i offentlig og privat ansættelse vurderer 100 danske virksomheders 

image. Vurderingen er på ni forskellige imageparametre, hvoraf en handler om 

ansvarlighed formuleret som: I hvor høj grad tager virksomheden ansvar for fx 

miljø, medarbejdere og samfund.

 

På ansvarlighed ligger Sampension nr. 35 ud af de 100 virksomheder. Det er én 

plads højere end året før og den bedste placering af de ni imageparametre. I for-

hold til de seks pensionsselskaber, der er med i undersøgelsen, ligger Sampension 

fjerdebedst. Generelt på image gik Sampension to pladser frem til sin hidtil bedste 

placering som nr. 56 ud af de 100 virksomheder. 

Sampension deltog også i en markedsanalyse fra et pensionsmæglerhus, som i 

april 2019 vurderede ni pensionsselskabers evne til at inddrage ESG-parametre i 

investeringsprocessen. De vurderede selskaberne på tre parametre: aktivt ejerskab, 

processer for ansvarlige investeringer og ambitionerne på området. Her fik Sam-

pension sammen med to andre pensionsselskaber den højeste score.

WWF om de 16 største pensionsselskabers klimafokus

En anden tilbagevendende benchmarkanalyse er den årlige rapport fra WWF 

Verdensnaturfonden om de 16 største danske pensionsselskabers klimafokus, hvor 

de undersøger integrationen af klimahensyn i investeringspolitikken, klimamål og 

transparens. Sampension ligger nr. 13 med en score på seks point ud af 12 mulige. 

Året før var scoren fem point. På plussiden hos Sampension tæller udmøntningen 

af det aktive ejerskab inkl. inkorporering af Paris-aftalen i investeringsbeslutninger 

samt konkrete grønne investeringer. Det er vurderingen, at Sampension vil score 

noget højere, hvis analysen gentages i 2020, grundet de nye klimarelaterede  

initiativer, som bestyrelserne besluttede i december 2019.

Konventioner og netværk
Sampensions arbejde med ansvarlige investeringer følger en række internationale 

konventioner, principper og initiativer. De væsentlige er listet neden for – læs mere 

på sampension.dk/om-sampension/finansiel-information/ansvarlige-investeringer. 

Her ligger også en aktuel eksklusionsliste og en oversigt over dialoger i 2019.

Konventioner og netværk

• FN Global Compact 

• PRI – Principles for Responsible Investment

• OECD’s Ansvarlig virksomhedsadfærd for institutionelle investorer

• COP21 – Paris-aftalen

• Komiteen for god selskabsledelse – anbefalinger om aktivt ejerskab

• Climate Action 100+

• IIGCC

• CDP

• Dansif

• TCFD
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