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Eksklusionsbeslutning – PT Delta Dunia Makmur Tbk 
 

 

Selskabet  

PT Delta Dunia Makmur Tbk (herefter ”Selskabet”) er et indonesisk selskab, der er 

involveret i kuludvinding og produktion. Selskabet blev oprettet i 1990 under navnet 

PT Daeyu Poleko Indonesia, og har skiftet navn flere gange siden, sidst i 2009 til 

PT Delta Dunia Makmur Tbk. Selskabet har hovedsæde i Jakarta i Indonesien.1 

 

Overtrædelsen  

Undersøgelsen af investeringsuniverset viser, at Selskabets forretningsaktiviteter 

er i konflikt med pensionskassens politik om miljø og klima der tager udgangspunkt 

i FN’s Global Compact princip 7, 8 og 9, og er i strid med pensionskassens ønske 

om at indrette investeringspolitikken således, at den understøtter den globale kli-

maaftale, Paris-aftalen, fra 2015.  

 

Undersøgelsen  

Selskabets forretningsaktiviteter er nærmere analyseret. Selskabet oplyser selv, i 

sin årsrapport fra 2017, at 91,98 % af selskabets totale bruttoomsætning stammer 

fra termisk kul2. Yderligere undersøgelser om overtrædelsen anses derfor ikke for 

nødvendige.  

 

Beslutningen  

MP Pensions investeringer skal ikke forårsage unødig eller alvorlig og langsigtet 

skade på miljøet og klimaet.3 På baggrund af undersøgelsen blev Selskabet opta-

get på MP Pensions fokusliste.4 

 

I vurderingen af, om et selskab forårsager skade på miljøet tages der udgangs-

punkt i 7, 8 og 9 i FN’s Global Compact og Pensionskassens hensigtserklæring om 

at understøtte Paris-aftalen.5 

 

I marts 2018 besluttede MP Pensions bestyrelse, at frasælge fossilaktier, for at un-

derstøtte den globale klimaaftale, Paris-aftalens målsætning om, maksimalt 2 gra-

ders global opvarmning, og så tæt på 1,5 grad som muligt.6 Børsnoterede selska-

ber er omfattet af beslutningen, såfremt bruttoomsætningen overstiger 25 % inden 

for kul og/eller tjæresand.  

                                                      
1 https://www.deltadunia.com/about-us/company-profile/  

291,98% % jfr. Selskabets årsrapport fra 2017, s. 78: https://www.deltadunia.com/wp-content/uplo-

ads/2018/06/Delta-Dunia-Makmur-2017-Annual-Report.pdf  

3 MP Pensions Politik for ansvarlige investeringer, side 6. 
4 MP Pensions Politik for ansvarlige investeringer, side 9. 
5 MP Pensions Politik for ansvarlige investeringer, Bilag A, side 17, samt side 6. 
6 https://mppension.dk/nyheder/farvel-til-olie-kul-og-tjaresand/  

https://www.deltadunia.com/about-us/company-profile/
https://www.deltadunia.com/wp-content/uploads/2018/06/Delta-Dunia-Makmur-2017-Annual-Report.pdf
https://www.deltadunia.com/wp-content/uploads/2018/06/Delta-Dunia-Makmur-2017-Annual-Report.pdf
https://mppension.dk/nyheder/farvel-til-olie-kul-og-tjaresand/


 

 

Side 2 | 2 Da mere end 90 % af Selskabets totale bruttoomsætning er fra termisk kul, vurde-

res det, at Selskabet overtræder pensionskassens politik og ønsket om at under-

støtte Paris-aftalen7. 

 

Selskabet optages på eksklusionslisten, idet en dialog med Selskabet ikke forven-

tes at resultere i de forbedringer, der er nødvendige for, at Selskabet overholder 

Politikken for ansvarlige investeringer8. Pensionskassen må ikke investere i børs-

noterede aktier i selskaber der fremgår af eksklusionslisten, på baggrund af selska-

bernes involvering i fossiler9. 

                                                      
7 MP Pensions Politik for ansvarlige investeringer, side 6.  

8 MP Pensions Politik for ansvarlige investeringer, side 10. 

9 MP Pensions Politik for ansvarlige investeringer, side 6 og 10.  


