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11.. VVaallgg  aaff  ddiirriiggeenntt
Bestyrelsen indstiller advokat Niels Kornerup.

22.. BBeessttyyrreellsseennss  bbeerreettnniinngg
Bestyrelsesformand Egon Kristensen aflægger bestyrelsens mundtlige beretning.

33.. FFoorreellææggggeellssee  aaff  ÅÅrrssrraappppoorrtt  22001199  mmeedd  lleeddeellsseessbbeerreettnniinngg  oogg  rreevviissiioonnssppååtteeggnniinngg  ttiill  ggooddkkeennddeellssee
Direktør Jens Munch Holst fremlægger de vigtigste pointer fra Årsrapport 2019. Bestyrelsen indstiller til
godkendelse af årsrapporten.

44.. FFoorrssllaagg  ffrraa  bbeessttyyrreellssee  oogg  mmeeddlleemmmmeerr
På de næste sider kan du læse de fuldstændige udgaver af de forslag, som bestyrelsen og medlemmerne har
stillet. Du kan se og downloade de fuldstændige forslag på mppension.dk/gf2020

55.. FFoorreellææggggeellssee  oogg  ggooddkkeennddeellssee  aaff  lløønnppoolliittiikk
Pensionskassens lønpolitik vedtages af generalforsamlingen. Bestyrelsen indstiller til godkendelse af lønpolitikken.

66.. VVaallgg  aaff  ssæærrlliiggtt  ssaaggkkyynnddiiggtt  bbeessttyyrreellsseessmmeeddlleemm
Henrik Klitmøller Rasmussen blev i 2014 valgt og genvalgt i 2017 på generalforsamlingen efter indstilling fra
bestyrelsen for en treårig periode og er derfor på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Henrik Klitmøller
Rasmussen for en ny treårig periode.

77.. VVaallgg  aaff  rreevviissiioonn
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Som medlemsvalgt revisor
indstiller bestyrelsen til genvalg af Jens Brandorff. Som suppleant til posten som medlemsvalgt revisor indstiller
bestyrelsen til genvalg af Helge Mørch Jensen.

88.. EEvveennttuueelltt

  Relevante dokumenter 

   Alle dokumenter, som er relevante for generalforsamlingen, er samlet på mppension.dk/gf2020 
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Deltag via live streaming
 
 
Generalforsamlingen bliver afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, fordi vi ikke må forsamle os. 
Det betyder, at du deltager via en elektronisk generalforsamlingsportal og ikke kan møde op fysisk. Til gengæld 
håber vi, at medlemmer fra hele landet vil deltage og give deres stemme til kende hjemmefra. Undervejs kan du 
stemme og stille spørgsmål skriftligt via den elektroniske portal, som generalforsamlingen bliver afviklet fra. 
 
I år har bestyrelsen stillet to forslag, og medlemmerne har stillet et forslag. Du finder bestyrelsens forslag på side  
6-7 og medlemmernes forslag på side 8-11.  
 
Du skal tilmelde dig generalforsamlingen for at kunne deltage og stemme. Tilmeldingsfristen er den 11. juni  
kl. 14.30. 
 
Har du ikke mulighed for at deltage, kan du afgive en fuldmagt og gøre din indflydelse gældende på den måde. 
Du kan afgive fuldmagt på mppension.dk/gf2020 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen i MP Pension 
 
 

      
    FFuullddmmaaggtt  ==  iinnddffllyyddeellssee  
  

Har du ikke mulighed for at deltage, kan du udøve din demokratiske ret ved at afgive fuldmagt.  
Du kan afgive fuldmagt elektronisk eller downloade en pdf-blanket på mppension.dk/gf2020 
Der er tre måder at afgive fuldmagt på:  
 
⋅ IInnssttrruukkttiioonnssffuullddmmaaggtt  

Her giver du bestyrelsen instruktion om, hvordan den skal stemme under de enkelte punkter.  
 

⋅ GGeenneerraallffuullddmmaaggtt  ttiill  bbeessttyyrreellsseenn  
Her giver du bestyrelsen fuldmagt til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger. 
 

⋅ GGeenneerraallffuullddmmaaggtt  ttiill  ttrreeddjjeemmaanndd  
Her giver du en navngiven tredjemand fuldmagt til at stemme på dine vegne uden at tage stilling til,  
hvad der skal stemmes under de enkelte punkter. 

 
Du kan afgive elektronisk fuldmagt indtil den 11. juni kl. 14.30. Fysiske fuldmagtsblanketter skal være VP 
Services i hænde senest den 10. juni kl. 12.00. 
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Sådan afvikles den  
elektroniske generalforsamling 
Generalforsamlingen bliver transmitteret direkte via en elektronisk portal. Du skal være logget ind på den 

elektroniske portal for at følge transmissionen og deltage i generalforsamlingen.  

SSppøørrggssmmååll  fføørr  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  
Har du spørgsmål til de enkelte dagsordenspunkter, opfordrer vi dig til stille dem inden generalforsamlingen, da 
det giver en bedre afvikling på selve dagen. Du kan stille spørgsmål via gf2020@mppension.dk til den 10. juni kl. 
12.00. 

SSppøørrggssmmååll  oogg  ddeebbaatt  uunnddeerr  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  
Efter præsentationen af hvert punkt på dagsordenen vil der som normalt være mulighed for at stille spørgsmål og 
debattere forslagene. Det sker skriftligt via den elektroniske portal, som generalforsamlingen bliver afviklet fra. Dit 
spørgsmål eller din kommentar bliver læst op og derefter besvaret mundtligt under transmissionen. Du skal være 
logget ind på den elektroniske portal for at kunne stille spørgsmål og afgive kommentarer. 

PPrrææsseennttaattiioonn  aaff  ffoorrssllaagg  ffrraa  bbeessttyyrreellssee  oogg  mmeeddlleemmmmeerr  
Bestyrelsens forslag og det ene medlemsforslag bliver præsenteret direkte under transmissionen. Efter 
præsentationen af hvert forslag er der mulighed for at stille spørgsmål til det pågældende forslag. 

AAffsstteemmnniinnggeerr  
Der bliver løbende stemt om de enkelte punkter. Det sker i generalforsamlingsportalen. 

    TTeekknniisskkee  kkrraavv  ttiill  ddeenn  eelleekkttrroonniisskkee  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggssppoorrttaall  

VVii  ooppffoorrddrreerr  ttiill,,  aatt  dduu  ii  ggoodd  ttiidd  iinnddeenn  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  ssiikkrreerr  ddiigg,,  aatt  ddiinn  ccoommppuutteerr,,  ttaabblleett//iiPPaadd  eelllleerr  

ssmmaarrttpphhoonnee  ooppffyyllddeerr  ddee  tteekknniisskkee  kkrraavv::  

BBrroowwsseerree  ppåå  PPCC 

Den elektroniske generalforsamling fungerer i browserne Microsoft Edge, Google, Chrome og Firefox. 

BBrroowwsseerree  ppåå  AAppppllee--pprroodduukktteerr 

Den elektroniske generalforsamling fungerer i de to nyeste hoved-versioner af Safari-browseren på Mac, 

iPhone og iPad (maj 2020 er dette Safari version 12 og 13). Hvis du har ældre Apple-udstyr, kan det 

muligvis ikke opdatere til en brugbar Safari-version. I givet fald kan du installere en Google Chrome- 

browser og benytte denne. 

IInntteerrnneettffoorrbbiinnddeellssee 

Kvaliteten af transmissionen afhænger af din internetforbindelse. Du bør som minimum have en 

5-10 Mbit/s forbindelse for at få en god streamingoplevelse.
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Bestyrelsen fremsætter to forslag. Forslagene og de generelle begrundelser ses nedenfor. Da det ene forslag med-
fører ændringer i pensionskassens vedtægt, fremgår det på side 7 sammen med bemærkninger til ændringerne. 

Forslag 1: Navneskifte 
Forslag til ændringer i vedtægten § 1 og § 24 

FFoorrssllaaggssssttiilllleerree:: MP Pensions bestyrelse 

Forslag 
Bestyrelsen foreslår, at MP Pension – Pensionskassen for Magistre & Psykologer skifter navn til AkademikerPension. 

Bestyrelsens bemærkninger 
Siden oprettelsen af Magistrenes Pensionskasse i maj 1960 har vi administreret arbejdsmarkedspensioner, som er 
baseret på en aftale mellem regeringen, Gymnasieskolernes Lærerforening og Dansk Magisterforening. Dansk  
Psykolog Forening og psykologerne blev en del af fællesskabet i 1964. Pensionskassen beholdt sit oprindelige navn 
(Magistrenes Pensionskasse) frem til 2005, hvor det blev ændret til MP Pension – Pensionskassen for Magistre & 
Psykologer.  

Fra 2008 til 2016 indgik MP Pension i administrationsfællesskabet Unipension. Unipension fungerede som en fæl-
les administration for Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og MP 
Pension.1. januar 2017 ophørte Unipension med at eksistere, og MP Pension har siden stået på egne ben.  

I 1960 var magister-titlen helt naturlig at anvende. Det har dog ændret sig med årene, og i dag er det de færreste 
magistre, som identificerer sig med denne titel. I 2019 gennemførte MP Pension en medlemsundersøgelse, som 
viste, at 75 % af vores magistre, psykologer og gymnasielærere opfatter sig selv som akademikere. Dermed er ordet 
akademiker den betegnelse, som kan samle langt størstedelen af vores medlemmer, og som kan inkludere alle 
ligeværdigt.  

Med AkademikerPension får vi også et navn, som både nuværende og kommende medlemmer kan forstå og iden-
tificere sig med. Navneskiftet er også en konsekvens af udviklingen på arbejdsmarkedet. Vi ser, det er blevet mere 
almindeligt at skifte job, at skifte branche, vi ser flere projektansættelser, og vi får flere selvstændige akademikere. I 
fremtiden vil vi gerne kunne tilbyde de akademikere – som efterspørger vores værditilbud – at blive medlem af 
pensionskassen. Kerneområderne i vores værditilbud er:  

⋅ Afkast og ansvarlighed går hånd i hånd. 
⋅ Skræddersyede pensionsløsninger til akademikere 
⋅ Alle pengene går til medlemmerne 
⋅ Ægte medlemsdemokrati og -indflydelse 

Vores fulde juridiske navn skal i henhold til loven indeholde ordet pensionskasse. Derfor vil vores fulde juridiske 
navn være: AkademikerPension – Akademikernes Pensionskasse. I det daglige og i vores logo vil vi kun anvende 
ordet AkademikerPension. Pensionskassen registrerer navnet MP Pension – Pensionskassen for Magistre &  
Psykologer som binavn. Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at beslutte, hvornår og 
hvordan der gøres brug af binavnet. Datoen i ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 24 tilpasses ligeledes, og overgangs-
reglen udgår. På ovenstående baggrund foreslår bestyrelsen, at vi i forbindelse med pensionskassens 60-års-jubi-
læum i 2020 skifter navn. 

Bestyrelsens anbefaling 
Bestyrelsen støtter forslaget 

Forslag fra bestyrelsen
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Forslag 2: Bemyndigelse til bestyrelsen om korrekturændringer og 
lignende 

FFoorrssllaaggssssttiilllleerree:: MP Pensions bestyrelse  

Bestyrelsens forslag og bemærkninger 
Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til, dels at foretage ændringer af redaktionel karakter 
i vedtægt og dels at foretage ændringer i forslagene, hvis myndighederne måtte kræve det. Ændringer af redaktio-
nel karakter er for eksempel ændringer af paragrafnummer og/eller paragrafhenvisning, korrekturrettelser og lig-
nende.  

Bestyrelsens anbefaling  
Bestyrelsen støtter forslaget. 

Vedtægten 
NNuuvvæærreennddee  rreegglleerr  FFoorrssllaagg  ttiill  nnyyee  rreegglleerr  SSæærrlliiggee  bbeemmæærrkknniinnggeerr  

§§ 1. NNAAVVNN
Stk. 1. Pensionskassens navn er MP
Pension - Pensionskassen for Magi-
stre & Psykologer.

Stk. 2. Som binavn anvendes Aka-
demikernes Pensionskasse samt 
AkademikerPension. 

§§ 2244..  IIKKRRAAFFTTTTRRÆÆDDEELLSSEE
Stk. 1. Denne vedtægt blev vedta-
get på generalforsamlingen den 25.
april 2017 med ikrafttræden fra
vedtagelsen.

Stk. 2. Som en overgangsordning 
vælges der pr. 1. januar 2016 tre 
bestyrelsesmedlemmer efter § 11, 
stk. 2, for en 4-årig periode og to 
bestyrelsesmedlemmer for en 2-
årig periode. De tre kandidater, der 
får flest stemmer, vælges for 4 år, 
og de to, der får næstflest stemmer, 
vælges for 2 år. Derefter sker der 
valg efter reglerne i § 11, stk. 2. 

§§ 11..  NNAAVVNN
Stk. 1. Pensionskassens navn er MP
Pension - Pensionskassen for Magi-
stre & Psykologer AkademikerPen-
sion – Akademikernes Pensions-
kasse. 

Stk. 2. Som binavn anvendes Aka-
demikernes Pensionskasse samt 
AkademikerPension MP Pension - 
Pensionskassen for Magistre & Psy-
kologer. 

§§ 2244..  IIKKRRAAFFTTTTRRÆÆDDEELLSSEE
Stk. 1. Denne vedtægt blev vedta-
get på generalforsamlingen den 25.
april 2017 11. juni 2020 med ikraft-
træden fra vedtagelsen.

Stk. 2. Som en overgangsordning 
vælges der pr. 1. januar 2016 tre 
bestyrelsesmedlemmer efter § 11, 
stk. 2, for en 4-årig periode og to 
bestyrelsesmedlemmer for en 2-
årig periode. De tre kandidater der 
får flest stemmer vælges for 4 år, og 
de to der får næstflest stemmer 
vælges for 2 år. Derefter sker der 
valg efter reglerne i § 11, stk. 2. 

Binavnet AkademikerPension tages 
i brug som hovednavn.  
Det tidligere hovednavn registreres 
i stedet som binavn. 

Ændringerne i vedtægten  
træder i kraft fra vedtagelsen på 
generalforsamlingen.  

Overgangsordningen i stk. 2 udgår, 
da den ikke længere er relevant. 
Valg sker efter almindelige regler i § 
11. stk. 2
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Medlemmerne fremsætter et forslag. Forslaget og de generelle begrundelser ses nedenfor. 

Forslag 3: Frasalg af aktier og obligationer i gasselskaber 

FFoorrssllaaggssssttiilllleerree:: Anders Svensson, Andreas Elkjær, Anette Merete Wingård, Anne Elisabeth Lindegaard, Anne Ge-
ske-Glahn, Annegrethe Jørgensen, Arne Nielsen Hansen, Asger Meulengracht Olsen, Bent Mariager, Bettina Clau-
sen, Birgitte Schack Rasmussen, Bo Fritzbøger, Bodil Hansen, Carsten Lunde Petersen, Charlotte Koldbye, Dorrit 
Færk Møller, Erik Rømer Brandt, Esben Sandvik Tønder, Esbern Friis-hansen, Esther Rützou, Eva Gulløv, Finn Peder-
sen, Frank Jensen, Frej S Rasmussen, Gerd Ørum Lemvig, Gertrud Lynge Esbensen, Gitte Mellemgaard, Gritt B Niel-
sen, Gunver Bennekou, Hanne Kirstine Adriansen, Hanne Merete Willert, Hanne Tofte Jespersen, Hans Christian 
Dorf, Hans-Henrik Storskov, Hedinn Bjørnsson, Heide Deminatus, Heidi Durhuus, Henning Mørk, Jørgensen, Henrik 
Gottlieb, Ida Nielsen Langendorf, Inge Tranborg, Iver Jakobsen, Jacob Sander Hansen, Joeb Grønborg, Johan Keller, 
JJoohhaannnneess  NNøøhhrr  LLuunnddbbeerrgg, Jon Sommer Nagel, Jørgen Kirkegaard, Jørgen Villy Fenhann, Karen Albertsen, Karen 
Valentin, Karin Beyer, Kasper Glendorf Palsnov, Kasper Grosman Michelsen, Kim Esmark, Kirsten Birgitte Holmen, 
Kjeld A. Larsen, Kristian Pagh Nielsen, Lars Henrik Houmann, Lars Johan Ahlin, Lars Josephsen, Lars Kristian Ru-
dolph Hansen, Laura Gilliam, Lis Rosendahl, Lotte Fløe Christensen, Lotte Reizel, Lucien Ali Bobo, Mads Andersen, 
Mads Philipsen, Maja Lucas, Marianne Abell, Marianne Bøcher Philipp, Mathias Wehde, Merete Kærgaard Jensen, 
Merete Wendler, Merete Østergaard, Mette Marie-Louise Grage, Mette Petra Kissow, Mette Rasmussen, Mogens 
Buch-Hansen, Morten Jørgensen, Morten Schlifer Justesen, Nana Clemensen, Nana Øland Frederiksen, Nanné Su-
sanne Solem Dahl, Niels Elbæk, Niels Rosendal Jensen, Ole T Bork, Peder Winkel Agger, Per Bregengaard, Pernille 
Bangsgaard Jensen, Pernille Grue, Pernille Louise Hagen, Pernille Nielsen, Peter Alving, Peter Fabricius, Peter Juul 
Nielsen, Peter Sigsgaard, Preben M Espenhein, Rasmus Blædel Larsen, Rasmus Skov Larsen, Rosalia Fenger, Signe 
Sveegaard, Sigrid Lauenborg Dahl, Susanne Hvidtved Kruse, Susanne Lilja Buchardt, Susanne Vendelbo Flydtkjær, 
Sussanne Blegaa, Sven Halse, Søren Have, Thomas Lindvig, Thomas Meinert Larsen, Thomas Vikstrøm, Tim Jensen, 
Torsten Tranum Roemer, Trine Stauning Willert, Tryggve Sveinbjørnsson, Tue Hingelberg Winther, Tue Magnussen, 
Vagn Olsen, Vesla Birkbark, Åse Christiansen. 

Forslagsstillernes forslag og bemærkninger 
Bestyrelsen anbefales at frasælge aktier og erhvervsobligationer i gasselskaber, som ikke er kompatible med Paris-
aftalens mål 

Hvis Paris-aftalens mål om at begrænse de globale temperaturstigninger til så tæt på 1,5 grader som muligt skal 
overholdes, skal brugen af fossilgas reduceres med 25 % i 2030 i forhold til 2010. Fossilgas bør derfor ikke ses som 
et ”overgangsbrændsel” til en CO2-fri verden, hvor man fortsat kan investere i ny gasinfrastruktur, som vil skulle give 
afkast de næste mange år frem, men som et brændsel, der allerede nu gradvist skal udfases. Ud over den CO2, som 
gas afgiver ved forbrænding, så bidrager lækager af gas ved produktion, transport og anvendelse i alvorlig grad til 
den globale opvarmning, da gas består af metan, som er en langt kraftigere drivhusgas end CO2. Bestyrelsens be-
slutning fra 8. marts 2018 om at frasælge kul-, tjæresand- og olieselskaber bør udvides til at omfatte aktier og obli-
gationer i fossilgas. 

Forslaget indebærer, at MP anbefales at udvide sin beslutning om eksklusion af en række kul-, tjæresand- og olie-
selskaber til også at omfatte noterede aktier og erhvervsobligationer i gas med frist 31. december 2022. 

Forslaget fremsættes i forlængelse af bestyrelsens hensigtserklæring fra 2016 om at indrette investeringspolitikken, 
så den understøtter Paris-aftalen om klimaet. 

Forslag fra medlemmer
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Hensigtserklæringen har vi medlemmer tolket således, at bestyrelsen ønskede at pensionskassens investeringer i 
fossilselskaber til fulde skulle understøtte målsætningen med Paris-aftalen, og dette bør derfor også tage højde for 
de markante klimapåvirkninger forbundet med produktion, transport og anvendelse af fossil gas. 

Fossilgas har længe været italesat som et ”overgangsbrændsel” til en fossilfri verden. CO2-udledningen ved for-
brænding af fossilgas er ca. 75 % af udledningen fra olie. Desværre er der flere faktorer, som gør, at fossilgas ikke 
kan betragtes som væsentligt bedre end olie, og disse peger tydeligt på at gas også hurtigt bør udfases: 

1) Hvis de globale temperaturstigninger skal begrænses til så tæt på 1,5 grader som muligt, så skal andelen af ver-
dens forbrug af fossilgas reduceres med 25 % i 2030 (i forhold til 2010) og 74 % i 2050 ifølge FN’s Klimapanel
(IPCC)’s vurdering (scenario P1) [1]. Selskaber som stadig udvider deres produktion af gas kan altså ikke på denne
baggrund betragtes som Paris-kompatible. Desuden vil investeringer i ny gasinfrastruktur og -teknologi skulle give
afkast i mange år frem, og så godt som ingen af disse kan derfor betragtes som Paris-kompatible.

2) Det er i løbet af de sidste år blevet dokumenteret, at metan-lækager, som kan være svære at undgå i forbin-
delse med anvendelse, transport og produktion af gas, risikerer at gøre drivhuseffekten af gas lige så kraftig som fra
olie og i visse tilfælde kulproduktion. Koncentrationen af metan i atmosfæren er vokset stærkt de senere år [2], og
metan er en drivhusgas, som er væsentligt kraftigere end CO2. Små mængder af metan-lækager bidrager derfor
voldsomt til den globale opvarmning [1] [3]. Men IPCCs vurderinger er baseret på en antagelse om, at udlednin-
gen af metan hurtigt vil aftage.

3) En væsentlig del af fossilgassen transporteres som LNG (flydende gas) hvilket er en energitung transportform,
som gør, at gassen ofte ikke er meget mindre CO2-udledende end olie [4].

I en nylig rapport [5], som bl.a. UNEP, FNs Miljøorganisation, står bag, står der flg. om gas som et 
overgangsbrændsel: 

”Gennem de sidste ti år har nogle forskere – og mange repræsentanter for industrien – foreslået. at naturgas kunne 
få en værdifuld rolle som ”et overgangsbrændsel”. De argumenterer for, at gas kunne erstatte mere carbon-inten-
sive brændsler som kul og olie, mens mindre carbon-intensive teknologier modnes, og at gas kunne hjælpe med 
til at integrere vedvarende energi i eksisterende energisystemer (IEA 2011; Levi 2013). Derfor har nogle set naturgas 
som en potentiel ”bro” til en mindre carbon-intensiv fremtid. Nyere forskning har imidlertid i stigende grad stillet 
spørgsmål til i hvilket omfang gas kan spille en rolle som en ”bro”. Forskning har vist, at en stigende produktion af 
naturgas og det deraf følgende fald i gaspriser i stedet for kan lede til en netto-vækst i globale udledninger og risi-
kere at forsinke introduktionen af energi-systemer med nær-nul-udledninger (McGlade et al. 2018; Zhang et al. 
2016). Det skyldes tre overordnede forhold. For det første har nylige studier fundet, at læk af metan fra naturgas 
systemer er væsentligt højere, end det ofte er blevet vurderet (Alvarez et al. 2018; Brandt et al. 2014; Höglund-
Isaksson 2017; Schwietzke et al. 2016). F.eks. finder Alvarez et al. (2018) samlede metan-lækager på 2,3 pct. i hele 
USA's forsyningskæde 60 pct. større end de officielle vurderinger og sammenlignelig i varmepåvirkningen fra CO2-
udledninger fra gasforbrænding over en 20-års tidshorisont. For det andet stimulerer lavere priser og større tilgæn-
gelighed af naturgas et større samlet energiforbrug og højere udledninger (Chen et al. 2019; McJeon et al. 2014). 
Endelig har den hurtige fremvækst af vedvarende energi og batteriteknologier formindsket behovet for en poten-
tiel gas-bro. Derfor risikerer den fortsat hurtige ekspansion af gasforsyning og gassystemer at låse verden til et me-
get større gasforbrug fremover, end hvad der ville være i overensstemmelse med en 1,5 grads- eller 2 gradsfremtid. 
Imidlertid indikerer nationale planer og fremskrivninger – og det nuværende boom i flydende naturgas infrastruk-
tur (LNG)  (Nace et al. 2019) – at lande er på vej mod en sådan hurtig ekspansion.” 

Gasselskaber har længe lobbyet intensivt for, at fossilgas bliver anset som et overgangsbrændsel og et ”rent” alter-
nativ til kul, alene i 2016 brugte gasindustrien over 100 millioner euro på at fremme investeringer i gas. [6]. Det har 
båret frugt, bl.a. har EU Parlamentets industrikomité for nylig godkendt 32 nye gas-infrastrukturprojekter. Samtidig 
med at et studie har vist, at ingen af disse projekter vil blive nødvendige. [7].  
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Ifølge MP’s seneste aktie- og obligationslister fra 31. december 2019 havde MP over 1.500 mio. kr. investeret i aktier 
og erhvervsobligationer i olie-/gasselskaber. Flere af disse selskaber er olie-/gasselskaber og enkelte er pri-
mært/udelukkende fokuseret på gas. I øjeblikket forholder MP sig kun til eksklusion af selskaber, som beskæftiger 
sig med udvinding af olie (konventionelt og skiferbaseret), hvor 50% eller mere af selskabets omsætning hidrører 
fra udvinding af olie og/eller kul og tjæresand – mens udvinding af gas ikke er omfattet af ekskluderingen [8]. Med 
de ovenstående risici in mente opfordres bestyrelsen til også at forholde sig til, hvorvidt selskaber involveret i gas-
produktion og -infrastruktur har en forretningsmodel, som er Paris-kompatibel. 

Som skitseret vil investeringer i fossilgas i langt de fleste tilfælde være i modstrid med målene fra Paris-aftalen. Og 
på samme måde, som vi ser det med olie og kul, må investorer også i stigende grad forventes at trække sig ud af 
gassektoren. Udviklingen vil gå mod billigere og mere klimavenlige vedvarende energikilder, mens fossile brænds-
ler pålægges yderligere restriktioner og afgifter.  
På baggrund af ovenstående må det forventes, at en beslutning om frasalg af ikke-Paris-kompatible gasselskaber 
vil være både økonomisk fremsynet og i overensstemmelse med bestyrelsens hensigtserklæring fra 2016. 

HHeennvviissnniinnggeerr  
[1] Intergovernmental Panel on Climate Change, “Global warming of 1.5°C”, 2018. Tilgængelig hos:
http://www.ipcc.ch/report/sr15/.
[2] S. E. M. Fletcher og H. Schaefer, “Rising methane: A new climate challenge”, Science, bd. 364, nr. 6444, s. 932–
933, jun. 2019, doi: 10.1126/science.aax1828.
[3] K. Anderson og J. Broderick, “Natural gas and climate change”, nov. 2017.
[4] “Burning the Gas ‘Bridge Fuel’ Myth: Why Gas Is Not Clean, Cheap, or Necessary”, Oil Change International, 30-
maj-2019. Tilgængelig hos: http://priceofoil.org/2019/05/30/gas-is-not-a-bridge-fuel/.
[5] UNEP, CICERO, Climate Analytics, ODI, IISD, og SEI, “The Production Gap: The discrepancy between countries’
planned fossil fuel production and global production levels consistent with limiting warming to 1.5°C or 2°C”, nov.
2019.
[6] “The Great Gas Lock-in | Corporate Europe Observatory”. Tilgængelig hos: https://corporateeurope.org/en/cli-
mate-and-energy/2017/10/great-gas-lock.
[7] M. Anastasio, “New gas investments to ‘put EU Green Deal to test’”, META, 29-jan-2020. [Online]. Tilgængelig
hos: https://meta.eeb.org/2020/01/29/new-gas-investments-to-put-eu-green-deal-to-test/.
[8] MP Pension, “Standpunkt Fossil energi”, 2018. Tilgængelig hos: https://mppension.dk/globalassets/pdfer/stand-
punkter/standpunkt-fossil.pdf.

Bestyrelsens bemærkninger 
Bestyrelsen støtter ikke forslaget. 

Et frasalg af gas vil påvirke vores afkast negativt, og det vil ikke på nuværende tidspunkt have den ønskede effekt i 
forhold til den grønne omstilling. I henhold til IPCC vil gas være det fossile brændstof, som skal udfases langsomst 
– også i et 1,5 graders scenarie. Det fremgår af figur 1 nedenfor. Gas skal meget ned i forbrug, men faldet vil pri-
mært skulle ske fra 2030 til 2050.

Som led i bestyrelsens fokus på fossile brændsler vil vi fremover revidere alle afgrænsninger i MP’s fossile stand-
punktspapir en gang årligt. 

I forhold til frasalg vil bestyrelsen i 2020 prioritere at frasælge: 

⋅ de sidste aktier i olieselskaber, som ikke er forenelige med Paris-aftalens målsætninger. 
⋅ obligationer, der er udstedt af selskaber, som producerer kul og tjæresand. 

For yderligere at understøtte klimaet, har bestyrelsen i februar 2020 besluttet at hæve allokeringen til klimavenlige 
investeringer fra 5 procent til mindst at skulle være 12 procent i 2030 svarende til et beløb på ca. 25 milliarder kr.  
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I forhold til vores aktive ejerskab og lobbyisme for at fremme Paris-aftalens målsætninger er vi blandt andet i fe-
bruar 2020 gået i dialog med 39 danske selskaber, vi fortsætter med at være lead på Mærsks reduktion af CO2 
gennem organisationen Climate Action 100+, og vi vil også nævne, at vi oplever en positiv dialog med to af verdens 
største mineselskaber, som også har en kulproduktion (der dog kun udgør en relativt beskeden andel af deres 
samlede omsætning).   

Stort set alle vores investeringer er i dag forbundet med brug af fossil energi. Derfor har vi brug for en prioriterings-
mekanisme, da vi i sagens natur ikke kan frasælge alle vores 7.000 investeringer. Som pensionskasse, der forvalter 
pension for 138.000 medlemmer, finder vi det både naturligt og nødvendigt at anvende afkastanalyser og risiko-
betragtninger som prioriteringsmekanisme. For vores kerneopgave har siden etableringen i 1960 været at levere 
afkast og pension – og det er fortsat kerneopgaven i 2020.   

Bestyrelsens anbefaling 
Bestyrelsen støtter ikke forslaget. 
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