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Relevante dokumenter 
 
Alle dokumenter, som er relevante for generalforsamlingen, er samlet på  
 
akademikerpension.dk/gf 
 

 
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstiller advokat Niels Kornerup. 
 
2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsesforkvinde Janne Gleerup aflægger  
bestyrelsens mundtlige beretning. 

 
3. Forelæggelse af Årsrapport 2022 med ledelses- 

beretning og revisionspåtegning til godkendelse  
Direktør Jens Munch Holst fremlægger de vigtigste 
pointer fra Årsrapport 2022. Bestyrelsen indstiller til 
godkendelse af årsrapport. 
 

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer  
Bestyrelsen har stillet et forslag, og medlemmerne 
har stillet to forslag, som fremlægges.  
 

5. Forelæggelse og godkendelse af lønpolitik 
Pensionskassens lønpolitik vedtages af general- 
forsamlingen. Bestyrelsen indstiller til godkendelse  
af lønpolitikken. 

 
6. Valg af sagkyndigt bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsen indstiller Henrik Klitmøller Rasmussen til 
valg på generalforsamlingen som sagkyndigt  
bestyrelsesmedlem for en 3-årig periode.  
 

7. Valg af revision 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Stats- 
autoriseret Revisionspartnerselskab. Som medlems-
valgt revisor indstiller bestyrelsen til genvalg af Jens 
Brandorff. Som suppleant til posten som medlems-
valgt revisor indstiller bestyrelsen til genvalg af Helge 
Mørch Jensen. 

 
8. Eventuelt 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dagsorden 

http://www.akademikerpension.dk/gf2022
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AkademikerPension afholder generalforsamling lørdag den 25. marts 2023 kl. 13.00. Generalforsamlingen 
bliver i år afholdt som en kombineret elektronisk og fysisk generalforsamling. Du vælger derfor selv, om du 
følger med online via generalforsamlingsportalen eller møder fysisk op i København.  
 
Det er vigtigt, at du tilmelder dig generalforsamlingen på forhånd, hvis du ønsker at deltage. Tilmelding skal ske online 
senest dagen før. Når du har tilmeldt dig, får du en bekræftelse på e-mail. E-mailen indeholder et link til generalfor-
samlingsportalen med information om afvikling af generalforsamlingen. 
 
 
Hvis du deltager fysisk 
Den fysiske generalforsamling afholdes i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 
1577 København. 
 
Når du møder op på dagen, skal du registrere dig på generalforsamlingsportalen. Det er også på portalen, du afgiver 
din stemme.  
 
Der bliver serveret en sandwich fra kl. 11.30, inden generalforsamlingen starter kl. 13.00. 
 
OBS! Husk at medbringe din mobil, tablet eller pc samt strømforsyning. Du skal desuden bruge dit  
MitID til at logge på generalforsamlingsportalen. 
 
AkademikerPension stiller med flere medarbejdere, der på dagen kan hjælpe med registrering.  
 
Tilmeld dig generalforsamlingen her 
 
 
Hvis du deltager online 
Generalforsamlingen bliver streamet live, så du kan følge med hjemmefra.  
 
Du kan undervejs stille spørgsmål skriftligt via generalforsamlingsportalen. Alle spørgsmål bliver besvaret mundtligt fra 
talerstolen i København. Når du skal afgive din stemme, gør du det også via generalforsamlingsportalen.  
 
Tilmeld dig generalforsamlingen her 
 
 
 
 
 

Deltag fysisk i 
København eller  
via livestreaming 
25. marts 2023 kl. 13.00 

https://investor.vp.dk/ip/ctrl/portal/Frontpage.do?command=-&asident=AKPEN&language=da
https://investor.vp.dk/ip/ctrl/portal/Frontpage.do?command=-&asident=AKPEN&language=da
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Brug din stemme – også selvom du ikke kan deltage  
Kan du ikke deltage i generalforsamlingen, vil vi opfordre dig til at gøre din stemme gældende gennem en fuldmagt. 
 
Giv fuldmagt her 
 
I år har bestyrelsen stillet et forslag. Medlemmerne har stillet to forslag. Du finder forslagene fra side 5 og frem.  
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen i AkademikerPension 

 
 
 
  

Fuldmagt = indflydelse  
 
Har du ikke mulighed for at deltage, kan du udøve din demokratiske ret ved at afgive fuldmagt. Der er tre 
måder at afgive fuldmagt på:  
 
Instruktionsfuldmagt 
Her giver du bestyrelsen instruktion om, hvordan den skal stemme under de enkelte punkter.  
 
Generalfuldmagt til bestyrelsen 
Her giver du bestyrelsen fuldmagt til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger. 
 
Generalfuldmagt til tredjemand 
Her giver du en navngiven tredjemand fuldmagt til at stemme på dine vegne i overensstemmelse med jeres 
aftaler.  
 
Du kan afgive fuldmagt indtil den 24. marts 2023 kl. 23.59.  

https://investor.vp.dk/ip/ctrl/portal/Frontpage.do?command=&asident=AKPEN
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Bestyrelsen fremsætter et forslag. Forslaget og den generelle begrundelse ses nedenfor. 
 
Forslag fra bestyrelsen 
Forslaget indeholder forslag til ændringer i vedtægterne. Der er lavet en sammenligning for ændringerne i vedtæg-
terne på side 6.   
 
Forslag 4.1: Mulighed for afholdelse af elektronisk generalforsamling 
Vedtægten §§ 4 og 5. 
 
Forslagsstillere:   
AkademikerPensions bestyrelse.  
 
Bestyrelsens forslag og bemærkninger 
Bestyrelsen ønsker at tilpasse bestemmelsen omkring afholdelse af generalforsamling, så det bliver muligt kun at af-
holde en generalforsamling elektronisk.  
 
Som følge af corona-epidemien blev generalforsamlingen i 2021 afholdt som fuldstændig elektronisk og i 2022 som 
en kombineret elektronisk og fysisk. I 2021 var afholdelse af generalforsamlingen som fuldstændig elektronisk general-
forsamling kun mulig, fordi lovgivningen blev midlertidig ændret grundet forsamlingsforbuddet, så virksomheder 
kunne afholde generalforsamling elektronisk.  
 
Pensionskassen har for tiden ikke ret til at afholde en generalforsamling som fuldstændig elektronisk, og lovgivningen 
giver ikke længere mulighed herfor. Bestyrelsen vurderer derfor, at det er relevant at få indsat en bestemmelse i ved-
tægterne, hvorefter en generalforsamling kan afholdes som fuldstændig elektronisk. 
 
Bestyrelsen ønsker derfor at få bemyndigelse fra generalforsamlingen til, at bestyrelsen kan afholde en generalforsam-
ling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, hvis bestyrelsen finder dette mest optimalt for medlemmerne, 
eller hvis der måtte opstå forhold, hvor mange personer ikke må mødes i større forsamlinger. 
 
Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som giver pensionskassens 
medlemmer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsam-
lingen kan afvikles på betryggende vis. 
 
Bestyrelsens anbefaling  
Bestyrelsen støtter forslaget. 
 
 
  

Forslag fra 
bestyrelsen 
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Vedtægt 
Nuværende regler Forslag til nye regler Særlige bemærkninger 
§ 4. GENERALFORSAMLING  
Nuværende stk. 2 bliver til stk. 3, og 
der indsættes et nyt stk. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFOR-
SAMLING  
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling skal ske inden 14 
dage efter begæring herom er frem-
sat med samme varsel og på samme 
måde som anført i § 4, stk. 2. 

§ 4. GENERALFORSAMLING 
Stk. 2. Pensionskassens generalfor-
samlinger kan efter bestyrelsens be-
slutning afholdes som fuldstændig 
elektroniske generalforsamlinger 
uden adgang til fysisk fremmøde. 
Deltagelse i fuldstændig elektroniske 
generalforsamlinger sker via elektro-
niske medier, som giver pensionskas-
sens medlemmer mulighed for at 
deltage i, ytre sig samt stemme på 
generalforsamlingen, og som sikrer, 
at generalforsamlingen kan afvikles 
på betryggende vis og i overensstem-
melse med gældende lovgivning. 
 
(Nuværende stk. 2-6 bliver til stk. 3-7). 
 
 
 
 
§ 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFOR-
SAMLING  
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling skal ske inden 14 
dage efter begæring herom er frem-
sat med samme varsel og på samme 
måde som anført i § 4, stk. 3. 

 
Ny bestemmelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henvisningen ændres som følge af, at 
nuværende stk. 2 bliver til stk. 3 i § 4. 
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Medlemmerne fremsætter to forslag. Forslagene og de generelle begrundelser ses nedenfor. 
 
 
Forslag 4.2: Styrket aktivt ejerskab ved yderligere tilpasning af stemmeafgivelse til klima-aftalen fra 
Paris 
  
Forslagsstillere: Anders Engelund Kampman, Anders Svensson, Andreas Birkbak, Andreas Lloyd, Ane Vierø, Anette 

Damm Scheuer, Anne Højegaard-Vibild, Annegrethe Jørgensen, Asger Meulengracht Olsen, Astrid Anna Vestergaard 

Knudsen, Astrid Sandmark, Bente Schmidt Nielsen, Berit Raldin, Birgitte Bloch Hansen, Birgitte Lund Christiansen, Bir-

gitte Romme Larsen, Birgitte Schack Rasmussen, Bjørn Schreiber Pedersen, Bo Fritzbøger, Bodil Hansen, Brian Bech 

Knudsen, Clara Nepper Winther, Davide Maneschi, Eline Crossland, Emil Sloth Sig, Erik Rømer Brandt, Esther Rützou, 

Fernando Racimo, Frank Jensen, Gritt B Nielsen, Gunver Bennekou, Gustav Wengel, Hanna Lundblad, Hanne Merete 

Willert, Hanne Schilling, Hanne Tofte Jespersen, Hans Meltofte, Hans-Henrik Storskov, Hedinn Bjørnsson, Henning 

Schroll, Henrik Gottlieb, Ida Høgstedt Danquah, Ida Kryger, Inge Tranborg, Ingrid Nymo, Iver Jakobsen, Janne Foghmar, 

Jannie F Kristensen, Jennifer Luna Pedersen, Jens Wiene, Jeppe Læssøe, Jeppe Milthers, Jesper Olesen, Johan Keller, 

Johannes Nøhr Lundberg, Jon Sommer Nagel, Jonas Vincent, Julie Bangsgaard Abrahams, Jørgen Frede Madsen, Jør-

gen Kirkegaard, Karen Olsen, Kirsten Birgitte Holmen, Kjeld A. Larsen, Lars Houmann, Lars Kristian Rudolph Hansen, 

Laura Gilliam, Lea Trier Krøll, Lene Maul Greve, Linda Nørgård, Lis Rosendahl, Lise Møller Andersen, Lise-Lotte Kallesøe, 

Lisette Jespersen, Lone Frederiksen, Louise Röhrig, Maja Lucas, Maj-Britt Salhauge, Malte Bødkergaard Nielsen, Maria 

Molde, Maria Zennaro, Marianne Viking, Merete Wendler, Mette Petra Kissow, Michael Hockenhull, Morten Ammitzbøll, 

Morten Jørgensen, Morten Madsen, Nadia Raphael Rathje, Naja Habermann, Nanna Kinch, Nanné Susanne Solem 

Dahl, Nathalia Sofie Brichet, Niels Rosendal Jensen, Nikoline Borgermann, Nina Kjar, Ole T Bork, Paul Richardt Metel-

mann, Peder Grotkjær, Peder Winkel Agger, Per Bregengaard, Per Ottsen, Peter Fabricius, Peter Sigsgaard, Pia Lund 

Nielsen, Pia Lykke Nielsen, Poul Johansen, Rasmus Blædel Larsen, Rolf Czeskleba-Dupont, Sarah Hellebek, Signild Valg-

årda, Solveig Kjær, Stig Broström , Stine Clausen, Stine Haakonsson, Susanne Hvidtved Kruse , Sussanne Blegaa, Sven 

Halse, Sysse Gudrun Engberg, Søren Have, Søren Ortvad, Thea Bechshøft, Thomas Meinert Larsen, Thomas Vikstrøm, 

Tom Kold, Torben Hviid, Trine Stauning Willert, Tue Hingelberg Winther, Tue Magnussen, Vesla Birkbak. 

Forslag og kort begrundelse: 
Bestyrelsen anbefales at udarbejde en politik for et styrket aktivt ejerskab, der endnu mere systematisk tilpasser stem-
meafgivelsen til klimaaftalen fra Paris. Politikken bør udmøntes senest fra 2024 og indeholde følgende:  
 
1. Stemmeafgivelse i de mest CO2-forurenende selskaber 
Baseret på principperne i CA100+ Benchmark bør AkademikerPension (AkP) stemme imod genvalg af bestyrelsesfor-
manden, hvis selskabet ikke har oplyst om: 
 
a. CO2-reduktionsmål for både 2030 og 2050. 

Forslag fra 
medlemmer 
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b. Politik for lobby-aktiviteter i selskaber, hvor det er relevant  
c. Offentliggørelse af klimarelevant information 
 
2. Stemmeafgivelse i fossile selskaber 
AkademikerPension bør stemme imod genvalg af bestyrelsesformanden, hvis selskabet investerer i nye fossile udvin-
dingsprojekter eller ny kulkraft. 
 
3. Stemmeafgivelse i banker  

AkademikerPension bør stemme imod genvalg af bestyrelsesformanden, hvis banken via udlån og andre finansielle 

services hjælper fossile selskaber med at finansiere nye fossile udvindingsprojekter eller ny kulkraft. 

Forslagsstillernes bemærkninger 
AkademikerPension (AkP) har i dag en ambitiøs politik for aktivt ejerskab i forhold til klima, herunder for selv at frem-
sætte aktionærforslag på generalforsamlinger. Dette er beskrevet i AkPs positionspapir ”Standpunkt Fossil Energi” [REF 
1]. Med nærværende forslag ønsker vi at udbygge AkPs stemme-politik til også at formulere rammerne for stemmeaf-
givelse på standard-dagsordenspunkter på selskabernes generalforsamlinger, for eksempel valg/genvalg af bestyrelses-
medlemmer.  
 
Datagrundlaget for at udføre Paris-tilpasset aktivt ejerskab & stemmeafgivelse findes 
Investor-netværket Climate Action 100+ med mere end 700 af verdens største investorer er dannet for at etablere fæl-
les standarder for at opnå en mere effektiv udøvelse af aktivt ejerskab. CA100+ har udarbejdet analyseværktøjet ”Net 
Zero Company Benchmark”, hvormed man over en årrække har analyseret verdens 167 mest CO2-udledende børsno-
terede selskaber og deres klima-omstillingsparathed baseret på 10 måleparametre [REF 2]. Analyserne har for en 
række virksomheder påvist store mangler i deres oplysninger, om hvordan de håndterer klimarisici [REF 3. version ok-
tober 2022]. Desuden har IEA, det Internationale Energi Agentur, i sit Net Zero by 2050 Scenarie slået entydigt fast, at 
der ikke kan etableres nye fossile projekter, hvis Paris-aftalen skal overholdes [REF 4].  
 
Det stemme-baserede aktive ejerskab overfor selskabsledelser skal styrkes og systematiseres 
Når man vurderer de 167 fokus-selskaber i CA100+ ud fra 4 af de målepunkter i benchmarket, hvor der er gjort størst 
fremskridt (punkterne 1, 3, 7 og 10), så er der også en stor andel af selskaberne som ikke lever op til kravene i bench-
market. Der er derfor et stort behov for at øge effektiviteten af det aktive ejerskab. Ét vigtigt værktøj er at udnytte akti-
onærernes adgang til objektive analyser af selskabernes håndtering af klimarisici (for eksempel CA100+’s benchmark) 
og kombinere det med aktionærernes indflydelse på valget af bestyrelsesrepræsentanter på selskabernes generalfor-
samling. Hertil kan man som investor benytte stemmerådgivnings-selskaber som for eksempel ISS til rådgivning om 
varetagelse af stemmeafgivelsen. ISS’ offentliggjorte stemmeretningslinjer, som også omfatter valg af bestyrelsesre-
præsentanter, fremstår som nogle af de mest detaljerede og veludbyggede, især på klimaområdet [REF 5]. 
 
Konkret udmøntning af forslaget 
Bestyrelsen anbefales at udarbejde en politik (eventuelt et positionspapir) for et styrket aktivt ejerskab, som skal ud-
møntes senest fra 2024. Udmøntningen bør ske ud fra en "comply or explain tilgang", således at AkP ved forespørgsel 
skal begrunde eventuelle konkrete afvigelser fra politikken. 
 
For generalforsamlinger fremover foreslås følgende: 
 
1. Stemmeafgivelse imod bestyrelsen i de mest CO2-udledende selskaber med manglende fokus på klimarisici og 
transition 
For CA100+ fokus-selskaber samt alle mellem- og højt CO2-udledende virksomheder vurderet ud fra Carbon Disclosure 
Projects definition bør AkP stemme imod genvalg af bestyrelsesformanden (og/eller bestyrelsesmedlemmer med an-
svar for at håndtere klimarisici), hvis selskabet ikke har oplyst følgende: 
 
a. Fyldestgørende ("fully”) fastsættelse af CO2-reduktionsmål for både 2030 og 2050, vurderet på CA100+ Benchmark 
punkt 3 og punkt 1. 
 

https://akademikerpension.dk/media/yzohm4a1/standpunkt-fossil-energi-januar-2023.pdf
https://akademikerpension.dk/media/yzohm4a1/standpunkt-fossil-energi-januar-2023.pdf
https://www.climateaction100.org/net-zero-company-benchmark/
https://www.climateaction100.org/net-zero-company-benchmark/
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.issgovernance.com/file/policy/latest/updates/EMEA-Policy-Updates.pdf
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b. Delvist (”Partial”) eller helt fyldestgørende etablering af politik for lobby-aktiviteter, der understøtter Paris-aftalen, 
vurderet på CA100+ Benchmark punkt 7 (lobby). 
 
c. Delvist (”Partial”) eller helt fyldestgørende offentliggørelse af klimarelevante informationer, jævnfør TCFD-guidelines 
[REF6], vurderet på CA100+ Benchmark punkt 10. 
 
2. Stemmeafgivelse imod bestyrelsen i fossile selskaber 
AkP bør stemme imod genvalg af bestyrelsesformanden, såfremt selskabet planlægger at investere i efterforskning 
eller etablering af nye fossile udvindingsprojekter eller ny kulkraft. Politikken bør gælde alle upstream fossile selskaber 
og kulkraftværker. 
 
3. Stemmeafgivelse imod bestyrelsen i banker  
AkP bør stemme imod genvalg af bestyrelsesformanden, såfremt banken fortsat bidrager med udlån eller andre finan-
sielle services til fossile selskabers etablering af nye fossile udvindingsprojekter eller nye kulkraftværker. Politikken bør i 
første omgang omfatte verdens 27 største banker (jf. IIGCC Banking Alliances afgrænsning [REF7]) samt danske ban-
ker. 
 
4. Løbende udvikling af stemmeretningslinjerne 
Politikken bør løbende justeres, for eksempel ud fra følgende kriterier: 
a. Udvidelse til også at omfatte de øvrige 6 målepunkter i CA100+ Benchmarket. 
b. Udvidelse til også at omfatte banker og kapitalforvaltere der forvalter investeringer eller selv investerer i selskaber, 
som planlægger nye fossile projekter eller ny kulkraft. 
c. Udvidelse til også at omfatte andre ”standard dagsordenspunkter”. 
 
Bestyrelsens bemærkninger 
Forslaget flugter i al væsentlighed med vores stemmeafgivelse i de seneste år, hvor AkademikerPension har gjort en 
indsats for aktivt at fremme klimarelaterede forslag på porteføljeselskabernes generalforsamlinger og også selv har 
stillet klimarelaterede aktionærforslag. Forslaget opfordrer AkademikerPension til at have en mere konsekvent og for-
maliseret tilgang til dette vigtige område inden for aktivt ejerskab. 
 
Bestyrelsen er enig, i at det er anbefalelsesværdigt og gavnligt og støtter således medlemsforslaget. 
 
Der er generelt en tendens til, at klimakrisen fylder mere og mere på porteføljeselskabernes generalforsamlinger, og 
emnet fylder til stadighed også mere blandt de stemmerådgivere, som vi og andre institutionelle investorer betjener 
os af.  
 
For at lægge yderligere pres på i denne henseende har AkademikerPension for nylig implementeret et nyt tiltag med 
det formål at få endnu mere ”bid” i vores stemmeafgivelser på klimaområdet. Konkret vil vi derfor fremover stemme 
imod valg af forpersonerne i bestyrelserne i medium-til-højt udledende sektorer samt banker i de tilfælde, hvor selska-
bet ikke har en Paris-kompatibel transitionsstrategi.  
 
Denne skærpelse af vores tilgang blev kommunikeret til alle vores danske porteføljeselskaber i begyndelsen af året og 
efterfølgende i dagspressen vedrørende vores aktive ejerskabsindsats overfor internationale banker. Tilbage står at for-
malisere den nye tilgang i vores Ansvarlighedspolitik (https://akademikerpension.dk/media/2ykn2dor/politik_for_an-
svarlige_investeringer_akademikerpension_juni_2022.pdf) og i vores standpunkt vedrørende Forventninger til god sel-
skabsledelse (https://akademikerpension.dk/media/0zfdmlxj/forventninger_til_god_selskabsledelse_final.pdf) og 
stemme derefter på selskabernes generalforsamlinger, hvorefter medlemsforslaget også vil være implementeret. 
 
Bestyrelsens anbefaling 
Bestyrelsen anbefaler at stemme for forslaget. 
 
 
  

https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.iigcc.org/news/iigcc-and-tpi-publish-investor-led-framework-of-pilot-indicators-to-assess-banks-on-the-transition-to-net-zero/
https://akademikerpension.dk/media/2ykn2dor/politik_for_ansvarlige_investeringer_akademikerpension_juni_2022.pdf
https://akademikerpension.dk/media/2ykn2dor/politik_for_ansvarlige_investeringer_akademikerpension_juni_2022.pdf
https://akademikerpension.dk/media/0zfdmlxj/forventninger_til_god_selskabsledelse_final.pdf
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Forslag 4.3: Modernisering af investeringspolitik; forsvarsmateriel   
 
Forslagsstiller: Søren Liborius. 
 
Forslag 
Bestyrelsen pålægges snarligt at opdatere investeringspolitikken samt eksklusionsliste således, at virksomheder, der 
allerede leverer materiel til det danske forsvar, eller er godkendt som leverandør, ikke ekskluderes.  
 
Den nuværende politik udelukker en lang række virksomheder, som er afgørende for drift og opbygning af det danske 
forsvar, herunder i Arktis og Nordatlanten. Især skibs-, fly- og elektronisk overvågning. 
  
Den nuværende politik blander æbler og pærer i international lov: sidestiller forbudte kemiske våben (FN-forbud) med 
eksempelvis fremstilling af undervandsbåde, hvis virksomheden også laver materiel, der kan anvendes med nukleare 
våben. Atomvåben er ikke forbudte. Politikken rammer ikke det formål, man ønsker, idet de virksomheder, som er eks-
kluderet, overholder konventionen om ikke-spredning.   
 
Den nye sikkerhedspolitiske situation kalder på samfundsansvar for rigets sikkerhed. Parallelt til at investere grønt.   
 
Forslagsstillerens bemærkninger 
Den nuværende eksklusionsliste omfatter nøglevirksomheder, hvis materiel det danske forsvar er helt afhængig af. 
Nævnes kan bl.a: Airbus SE, Boeing, Dassault Aviation, General Dynamics, Honeywell Int., Finmeccanica, Lockheed-Mar-
tin, Northrop Grumman, BAe, EADS, Raytheon, Thales m.fl.  
 
Det danske flyvevåben, luftovervågning samt alle søværnets enheder anvender udstyr fra en eller flere af disse virksom-
heder til overvågning og forsvaret af Kongeriget, herunder Grønland og Færøerne.   
 
Hvis dansk forsvar kan godkende materiel fra disse virksomheder, så bør pensionskassen også kunne investere heri.  
Krigen i Europa har blotlagt et stort samfundsbehov for investering i nationalt forsvar.    
 
Investeringsmæssigt er det generelt sunde og konsoliderede virksomheder med solid kapitalbase og en bred række 
produkter i produktion såvel som i pipeline. Virksomhederne er ofte også førende inden for teknologiudvikling, der 
kommer det øvrige samfund til gode. 
 
Bestyrelsens bemærkninger 
Ruslands angreb på Ukraine chokerede hele den vestlige verden og har vist os behovet for at kunne forsvare sig som 
nation. Og der er ingen tvivl om, at den nye sikkerhedspolitiske situation har sat et skarpt fokus på vigtigheden i, at de 
vestlige landes forsvar har mulighed for at kunne skaffe de våben og systemer, der er behov for. Derfor byder bestyrel-
sen debatten velkommen.  
 
Forsvaret og pensionskassen har dog forskellige roller og forskelligt ansvar i denne sammenhæng. 
 
Forsvaret varetager Rigets sikkerhed og skal i denne forbindelse indkøbe materiel fra forsvarsindustrien ud fra deres 
kriterier til de enkelte stykker materiel med mere. Men det betyder imidlertid ikke, at AkademikerPension automatisk 
kan godkende investeringer i de virksomheder, som Forsvaret anvender som leverandører, da en investering i en virk-
somhed er en investering i hele virksomheden og alle dens aktiviteter. 
 
AkademikerPension skal som pensionskasse foretage sin egen due diligence-vurdering af sine investeringer i overens-
stemmelse med FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv samt OECD’s Retningslinjer for 
Multinationale Virksomheder.  
 
AkademikerPensions due diligence-proces er beskrevet i AkademikerPensions Politik for ansvarlige investeringer. Den 
siger, at AkademikerPension ikke må investere i virksomheder, der producerer kontroversielle våben, herunder antiper-
sonelle landminer, klyngeammunition, biologiske våben, atomvåben eller kemiske våben. Disse våbentyper er særligt 
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farlige for civilbefolkningen og kan typisk ikke målrettes mod militære mål. Disse kontroversielle våbentyper er typisk 
en del af en virksomhed, der også producerer andet militært materiel.  
 
AkademikerPension kan imidlertid godt investere i selskaber, som kun producerer ”almindelige”, ukontroversielle vå-
ben. Og det gør vi også. 
 
Det afgørende for vurderingen er, om selskaberne leverer kernekomponenter eller skræddersyede løsninger til våben-
systemer med kontroversielle våben. 
 
AkademikerPension vurderer herudover også, om disse selskaber bør ekskluderes på baggrund af adfærd, der strider 
imod menneskerettighederne. Eksempelvis hvis et selskab sælger våben til Saudi Arabien, der anvender våben mod 
civilbefolkningen i Yemen og derfor er underlagt dansk eksportforbud af våben og militært udstyr. 
 
Vi har stor respekt for Forsvarets rolle og behov for at købe militært udstyr til at beskytte Danmark og demokratiet i 
verden. Men AkademikerPension skal også leve op til sit eget ansvar og følge de internationale normer for ansvarlig 
virksomhedsadfærd. Der er heldigvis ikke noget modsætningsforhold, da Forsvarets leverandører ikke er afhængige af 
AkademikerPensions investeringer. 
 
I AkademikerPension prioriterer vi derfor investeringer, som lever op til vores mål om, at afkast og ansvarlighed skal gå 
hånd i hånd. Dette udelukker ikke forsvarsindustrien som helhed. Men selskaber, som producerer kontroversielle våben 
eller som medvirker til menneskerettighedskrænkelser, vil blive ekskluderet. 
 
Bestyrelsens anbefaling 
Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen at stemme imod forslaget, da AkademikerPension ikke automatisk kan 
godkende Forsvarets leverandører, men er forpligtet til at foretage sin egen due diligence-vurdering af investeringerne. 
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