
Grønne investeringer vokser

Stort fossilt frasalg er afsluttet

Invasion betød eksklusion

2O22

ANSVARLIGE 
INVESTERINGER

Magasin om



3

FORORD

Gennemsnitlig  
optagelsesalder

30 år

Årsafkast 2022 

-11,6 % 

Gennemsnitligt  
årligt afkast 2009-2022 

7,6 %

CO2-reduktionsmål for  
investeringer 2025 ift. 2019: minus 26,8%

Mål for vores investeringer  
1,5 grader

Klimavenlige investeringer  
skal i 2030 udgøre 22,5 % 

I 2022 udgør klimavenlige  
investeringer

7,5 % 

Reduktion siden 
2019

-47 %
*se side 8

I 2022 er temperaturen  
på aktierne i porteføljen

2,1 grader

Afkasteffekt af fossilt frasalg 
siden 2018

-0,01 %

Gennemsnitlig  
pensionsalder

67 år

Gennemsnitlig  
indbetaling til pension

7.015 kr.

Kvinder

55 %
Mænd

45 %

Gennemsnitlig  
opsparing ved pensionering

3.821.755 kr.

Medlemmer

Afkast

Mål og status

2022 tal & fakta

Antal medlemmer

158.735
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Vi presser på for  
øget grøn omstilling 
og ansvarlighed 

CO2

2022 har været et helt særligt og svært år på de finan
sielle markeder på grund af Ruslands krig i Ukraine, høj 
inflation, stigende renter og faldende børskurser. Det 
er også grunden til, at årsafkastet i AkademikerPension 
landede på minus 11,6 procent. Helt usædvanligt var 
både investeringer i aktier og obligationer hårdt ramt på 
samme tid – faktisk er det ikke set lignende i over 100 år. 
Set i det lys er det værd at huske på, at en god pensions
opsparing bliver bygget op over mange år, og at det 
gennemsnitlige årlige afkast siden 2009 er 7,6 procent. 

Vi tænker klima ind i hele porteføljen 
I AkademikerPension tror vi på, at afkast og ansvarlighed 
går hånd i hånd og understøtter hinanden. Det gælder 
ikke mindst i forhold til håndteringen af klimarisici. De 
tre vigtigste greb i vores tilgang til klimaansvarlighed er: 
Vi investerer i grønne selskaber, vi frasælger sorte selska
ber, og vi presser på gennem dialog, stemmeafgivelse og 
offentlig kritik for at få selskaber og regeringer til at om
stille sig hurtigere. Og det er tvingende nødvendigt. 2022 
har været endnu et år fyldt med triste klimarekorder, 
dramatiske vejrforhold og verdensrekord i udledning af 
CO2. Men også et år, hvor det stod klart, at det er i vores 
egen sikkerhedspolitiske interesse at drive den grønne 
omstilling frem.

I 2022 nåede vi vores eget CO2reduktionsmål for investe
ringerne to år før tid, så vi har et godt greb om de langsig
tede klimarisici i porteføljen. Vi har siden 2019 reduceret 
udledningerne fra hovedparten af vores investeringer 
med 47 procent på vores vej mod at blive netto-klima
neutral senest i 2050 i tråd med Paris-aftalens mål.

Menneske- og arbejdstager rettigheder i fokus
I 2022 har vi igen styrket indsatsen for at fremme re spekt  
for menneske- og arbejdstagerrettigheder. I år er vi  
gået til stålet over for store selskaber som Amazon og 
Facebook, der ikke løfter deres ansvar, som de burde.  
Vi har stemt for en række vidtgående aktionærforslag på 
selskabernes generalforsamlinger og har også kritiseret 
dem offentligt. De afviser desværre vores bekymringer, 
så vi fortsætter presset på dem i 2023. Med invasionen af 
Ukraine ekskluderede vi Rusland, og der står nu 31 stater 
på vores eksklusionsliste.

Vi har en global stemme 
Det er vigtigt, at vi presser på for øget grøn omstilling  
i virksomheder, der er på gal kurs. I 2022 har vi for 
eksem pel markeret os på den internationale bane ved  
at lægge pres på bilproducenter som Toyota og Volks-
wagen. Toyota beskyldes af mange for at modarbejde 
den grønne om stilling, og de afviste et klimaaktionær
forslag, som vi ind sendte til selskabets generalforsamling 
i 2022. Senere anlagde vi sammen med andre en prin
cipiel retssag mod Volkswa gen for at knægte vores aktio
nærrettigheder. Dette er markante skridt i en traditionelt 
meget høflig finansverden, men tiden er kommet til at 
tage handskerne af. Det batter med andre ord at være 
medlem i Akademiker Pension sammen med 150.000 
andre. Med en fælles formue på 130 milliarder kroner 
har vi musklerne til at skabe positive forandringer. 

Stort fossilt frasalg er nu i mål
Det var også i 2022, vi kom i mål med vores omfattende 
fossile frasalg. I AkademikerPension tror vi på, at selska
ber med et fossilt fokus på sigt er risikable investeringer, 
hvis de ikke omstiller sig ganske hurtigt. Derfor har vi  
siden 2018 gennemført et omfattende frasalg af selska
ber, der udvinder olie, kul, tjæresand og gas eller er stor
forbrugere af det. Isoleret set kostede det lidt på afkastet 
ikke at være i olieaktierne i 2022, men dog ikke mere 
end, at det kan rummes i de foregående års ge vinst 
på området. Under alle omstændigheder er dette en 
langsigtet stra tegisk beslutning, som det passer sig for 
en pensionskasse. Derfor er jeg stolt over, at vi har været 
frontløber på denne dagsorden.

Jeg håber, at dette magasin giver dig et overblik over 
vores væsentligste resultater i 2022. Hvis du ønsker at gå  
et spadestik dybere, kan du læse vores lange ansvarlig
hedsrapport på akademikerpension.dk/ansvarlig-rapport

Janne Gleerup
Bestyrelsesforkvinde



EKSKLUSION
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Afghanistan 

Azerbaijan 

Algeriet 

Cameroun 

Belarus 

Chad 

Cuba 

Den Centralafrikanske 
Republik 

Den Demokratiske 
Republik Congo

Eritrea 

Etiopien 

Iran 

Kina 

Kirgisistan 

Laos 

Libyen 

Mali 

Myanmar 

Nordkorea 

Rusland 

Rwanda 

Saudi Arabien 

Somalia

Sudan 

Sydsudan 

Syrien 

Tajikistan 

Turkmenistan 

Venezuela 

Yemen 

Ækvatorialguinea

31 lande er nu på vores eksklusionsliste

Læs mere på akademikerpension.dk/eksklusion

Invasion betød 
eksklusion

Invasionen er en klar og utvetydig overtrædelse af 
internationale love og regler og af vores politik for 
ansvarlige investeringer med store menneskeretlige 
konsekvenser for millioner af mennesker. Derfor var 
der ingen anden udvej end at ekskludere Rusland. 

Jens Munch Holst, 
Direktør 

Ruslands krig i Ukraine resulterede i, at vi  
den 24. februar 2022 ekskluderede Rusland  
fra vores investeringsunivers. 

Hvis vi skal kigge på den udløsende faktor med hoved
ansvaret for årets negative afkast, energikrisen og den 
stigende inflation, må vi vende blikket mod Rusland.  
Da landet den 24. februar 2022 valgte at invadere  
Ukraine, sendte det ikke blot chokbølger gennem ver
denssamfundet. Det sendte også verdensøkonomien  
ud i et stormvejr, der ikke er set siden finanskrisen i 
2008. I AkademikerPension reagerede vi prompte på 
invasionen ved straks at ekskludere Rusland.
 
”Invasionen er en klar og utvetydig overtrædelse af inter
nationale love og regler og af vores politik for ansvarlige 
investeringer med store menneskeretlige konsekvenser 
for millioner af mennesker. Derfor var der ingen anden 
udvej end at ekskludere Rusland”, siger vores  
direktør, Jens Munch Holst. 

Farvel til russiske statsobligationer
Eksklusionen betød, at vi frasolgte russiske statsobliga
tioner samt investeringer i statskontrollerede russiske 
selskaber og dermed de facto alle vores investeringer  
i Rusland. I alt drejede det sig om investeringer for  
304 millioner kroner, som vi frasolgte. På det tidspunkt  
svarede det til 0,2 procent af vores samlede portefølje.

”Ansvarlighed er en grundsten i vores investeringspolitik, 
og vi ønsker ganske enkelt ikke at investere i stater, som 
står bag grove brud på menneskerettighederne eller  
på internationale love og regler. Over for det står hen-
synet til risikospredningen, så vi sikrer vores medlemmer 
en god pensionsopsparing. Men vores medlemmer  
kan være trygge ved, at vi fortsat kan sprede vores inve
steringer på trods af eksklusionen af Rusland”, siger  
Jens Munch Holst. 

Ny målemetode giver færre eksklusioner
Med eksklusionen blev Rusland stat nummer 44 på  
vores eksklusionsliste. Siden har vi nedbragt antallet  
af eksklusioner til 31. Det har vi gjort af to grunde. 

Med eksklusionen af Rusland i februar 2022 og den efter
følgende implementering af bestyrelsens beslutning om 
at frasælge fossile obligationer, som også fylder meget i 
det internationale obligationsmarked, kom den samle
de mængde af eksklusioner i obligationsmarkedet over 
vores maksimale grænse. Denne grænse er defineret af 
bestyrelsen i vores Politik for ansvarlige investeringer og 
er sat for at sikre en god og betryggende risiko spred ning. 
Bahrain, Pakistan, Irak og Usbekistan blev af den grund 
inkluderet igen i 2022 for at komme under grænsen.

Hertil kommer, at vi har evalueret og videreudviklet 
vores proces for vurdering af stater. I 2022 har vi styrket 
processen yderligere ved i højere grad at sikre, at udvik
lingslande ikke dømmes uhensigtsmæssigt hårdt, og vi 
er desuden begyndt at inddrage staternes håndtering af 
den globale klimakrise. Det har ført til inklusion af lande 
som Zimbabwe, Djibouti, Haiti, Guinea-Bissau, Congo, 
Swaziland med flere. 

Dilemmafyldte eksklusioner
Eksklusion af lande er fyldt med dilemmaer.

”Hver gang, vi ekskluderer et land, står der et, som er næ
sten lige så slemt, ved siden af. Skal vi så også ekskludere 
det land? For lige ved siden af det står der et tredje land, 
som er næsten lige så slemt. Og samtidig vil vi gerne 
være til stede, så vores kapital over tid kan være med til 
at støtte den økonomiske udvikling i disse lande, som i 
flere tilfælde er meget fattige”, siger Jens Munch Holst.



I 2022 frasolgte vi fossile erhvervsobligationer 
for 2,5 milliarder, og siden 2018 har vi samlet 
frasolgt fossile aktier og obligationer for  
3,7 milliarder kroner. Andelen af grønne  
investeringer udgør nu 10 milliarder kroner.  

Den grønne omstilling er i fuld gang og får formentlig 
kun endnu mere fart på de kommende år. I Akademiker-
Pension tror vi på, at selskaber med et fossilt fokus på 
sigt er risikable investeringer. Derfor iværksatte vi i 2018  
et omfattende frasalg af aktier i fossile selskaber, der  
udvinder olie, kul, tjæresand og gas, og som ikke er i 
gang med at omstille sig. Siden opstod der et ønske 
både fra medlemmer, men også internt om også at 
frasælge vores olie- og gasobligationer. 

”Vi kan se en tendens til, at fossile obligationer ligesom 
fossile aktier nu også bliver prissat med øje for de fossile 
risici, og at mange investorer af den årsag ikke ønsker at 
investere i dem. Dette kan give afkastmæssig modvind 
til disse obligationer flere år frem”, siger vores investe
ringsdirektør, Anders Schelde.

Efter en grundig analyse igangsatte vi i 2022 derfor  
et frasalg af fossile erhvervsobligationer for over to  
milliarder kroner. Et frasalg der endeligt blev afsluttet 
ved udgangen af 2022. 

Ud med fossile forsyningsselskaber
Samtidig blev 2022 også året, hvor vi effektuerede  
beslutningen om at frasælge og ekskludere flere end 
200 forsyningsselskaber. Det drejer sig mere specifikt 
om forsyningsselskaber, hvor mere end 25 procent af 
deres energimiks stammer fra kul. 

”Paris-aftalens mål kræver en hurtig udfasning af kul.  
Og derfor mener vi, at selskaber, der er storforbrugere  
af kul, udgør en afkastmæssig risiko for os som langsig
tet investor. Samtidig kan en eksklusion fra os og andre 
investorer bidrage til at presse selskaberne til at begynde 
at leve op til målene i Paris-aftalen. Derfor er det også 
det ansvarlige at gøre”, siger Anders Schelde.

Over 300 selskaber blev frikendt, herunder Ørsted, mens 
seks selskaber, der ellers overstiger 25 procents-kravet, 
har fået lidt mere tid. Det er sket, fordi der er tegn på,  
at disse selskaber er i færd med at omstille deres forret
ning, så den er kompatibel med Paris-aftalen, hvorfor  
de har fået lidt mere tid til at demonstrere fremskridt.

Grønne investeringer vinder frem
Frasalget er en del af AkademikerPensions strategi om  
at investere i tråd med Paris-aftalens mål, hvor vi både 
fravælger det sorte og tilvælger det grønne. I 2021 hæ
vede vi således vores klimamål til næsten det dobbelte, 
så 22,5 procent af vores investeringer i 2030 skal være 
grønne og klimavenlige. Det tidligere mål hed mindst 
12,5 procent. Vi har også sat som mål, at porteføljens 
CO2udledninger skal i nul i 2050 med et delmål om  
27 procents CO2-reduktion på aktier, virksomheds obli ga-
tioner og egne ejendomme i 2025. Læs mere om status 
på den målsætning på næste side.

FOSSILT FRASALG
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Stort 
fossilt frasalg 
afsluttet

Vi kan se en tendens til, at fossile obligationer ligesom fossile aktier nu 
også bliver prissat med øje for de fossile risici, og at mange investorer af 
den årsag ikke ønsker at investere i dem. Dette kan give afkastmæssig 
modvind til disse obligationer flere år frem.

Anders Schelde,  

Investeringsdirektør
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Vi har en ambition om at blive  
anset for landets mest ansvarlige  

pensionskasse. Og med et overordnet 
mål om, at vores samlede portefølje 
skal være CO2neutralt senest i 2050, 

kan vi ikke hvile på laurbærrene, hvilket 
vi med den kommende målsætning  

så absolut heller ikke vil gøre.

Anders Schelde, 

Investeringsdirektør

KLIMAMÅL

I 2020 satte AkademikerPension et ambitiøst CO2 
reduk tionsmål for aktier og virksomhedsobligationer 
(scope 1+2) på minus 26,3 procent i 2025 sammenlignet 
med udledningerne i 2019. Sidenhen blev direkte ejede  
ejendomme tilføjet til målsætningen.

Men allerede nu er målsætningen nået, da reduktionen 
på scope 1+2 i perioden 2019-2022 er på 47 procent.

Reduktionen er langt overvejende sket via vores fossile 
frasalg og desværre i langt mindre grad, fordi de under
liggende selskaber selv har nedbragt deres CO2-udslip.  
Så selvom det kan ses som udtryk for, at vi har reduce
ret vores fossile afkast risici i porteføljen, er det desværre 
langt fra et tegn på, at verden er på rette kurs. Frem-
ad   rettet vil vores udledninger i højere grad flugte med 
hastigheden i den grønne omstilling, og den går  
desværre fortsat for langsomt.

”Det er dog stadig tilfredsstillende, at vi allerede nu  
har nået målsætningen og mere til. Det viser, at vi tager  
den grønne omstilling og Parisaftalens mål alvorligt,  
og jeg håber, at vi kan inspirere andre til at forfølge lige 
så ambitiøse mål”, siger vores investeringsdirektør,  
Anders Schelde.

Nye målsætninger på vej
Da målsætningen allerede er indfriet, har vi sat os for  
at lave en ny og endnu mere ambitiøs målsætning.

Det betyder, at vi tilføjer endnu flere typer af investerin ger 
i puljen, som vi måler ud fra, og at vi i løbet af 2023 vil 
sætte et nyt ambitiøst mål for 2025 og/eller 2030.

Helt konkret kan vi lige nu lave CO2-regnskab på lidt  
over halvdelen af vores investeringsportefølje (58 pro
cent), og planen er er, at vi i senest 2025 kan aflægge  
et fuldt CO2-regnskab. Og det er værd at bemærke, at  
de resterende 42 procent har relativt lave udledninger”.

”Vi har en ambition om at blive anset for landets mest 
ansvarlige pensionskasse. Og med et overordnet mål om, 
at vores samlede portefølje skal være CO2neutralt senest 
i 2050, kan vi ikke hvile på laurbærrene, hvilket vi med 
den kommende målsætning så absolut heller ikke vil 
gøre”, lyder det fra investeringsdirektøren.
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Scope 1, 2 og 3 forklaret 
Scope 1, 2 og 3 er en standardiseret  
kategorisering af CO2-emissioner.

Siden 2019 har vi reduceret udledningerne  
fra vores portefølje med 47 procent.

Scope 1

De direkte emissioner fra en virksomhed – 
for eksempel fra afbrænding af gas til  
opvarmning og benzin i biler. 

Scope 2

Indirekte emissioner fra ekstern produktion 
af energi indkøbt til virksomheden. Det vil 
typisk være elektricitet eller fjernvarme. 

Scope 3

Andre indirekte emissioner, som skyldes 
virksomhedens aktiviteter, men kommer fra 
kilder, som den ikke selv ejer. Det kan være 
kilder i hele værdi kæden – emissioner fra 
leverandører, fra flyrejser eller fra kunder, 
som anvender produktet. 

CO2-mål 
nået før tid

Læs mere på  
akademikerpension.dk/klimamaal



Når vi forsøger at ændre selskaber, begynder vi som 
udgangspunkt med dialog, men vi ved af erfaring, at en 
kritisk stemme i offentligheden også kan gøre en forskel. 
For selvom dialog i mange tilfælde er et godt værktøj, 
skal der nogle gange mere til. Vi blander os derfor i den 
offentlige debat for at få selskaber til at rykke hurtigt 
nok. Også i udlandet presser vi på. Her går vi ofte sam-
men med andre investorer.

Med andre ord bruger vi vores stemme og finansielle 
muskler både i Danmark og i udlandet. Og vi forsøger  
at bruge vores aktive ejerskab til at få selskaber til at  
binde sig til Paris-aftalen, levere transparent data på  
klima- og skattebetalingsområdet og til at efterleve 
basale arbejdstagerrettigheder. 

Aktivt ejerskab giver pote
Aktivt ejerskab er et af vores vigtigste værktøjer til at  
påvirke selskaberne til større ansvarlighed. Som aktiv 
ejer har vi fokus på målrettet analyse og dialog med  
forbedring som formål. Overtræder et selskab vores 
politik for ansvarlige investeringer, forsøger vi i første 
omgang at påvirke selskabet i en positiv retning ved  
at gå i dialog og afgive stemmer på selskabets general-
forsamlinger. Vi foretager hele tiden en vurdering af,  
om vi forventer, at dialogen fører noget med sig i forhold 
til de ressourcer, det vil kræve at holde dialogen i gang. 
Nytter indsatsen ikke, kan vi skride til eksklusion.

AKTIVT EJERSKAB

Vi presser 
verdens største 
selskaber

I AkademikerPension bruger vi vores aktive ejerskab og  
vores stemme i den offentlige debat til at presse selskaber.  
Vi tror på, at selskaber drevet ansvarligt er bedre investeringer.  

Pres på  
giganterne
i 2022

1 11 0

Volkswagen

Tysk bilgigant, som vi sammen med andre 
investorer har anlagt sag mod. Årsagen er, 
at selskabets ledelse afviste vores aktionær
forslag, der havde til hensigt at få selskabet 
til at fremlægge oplysninger om selskabets 
lobbyindsats, og hvordan denne flugter med 
selskabets klimaløfter. Noget vi sammen med 
investorgruppen i årevis har forsøgt at  
få selskabet til at fremlægge. 

Toyota

Japansk bilgigant, som vi i to år har haft intens 
dialog med omkring selskabets lobby aktiviteter, 
som efter vores overbevisning er med til at 
bremse den grønne omstilling. Den offentlige 
kritik fra mange sider har været medvirkende 
til, at selskabet nu har droppet sin retssag mod 
Californien, der ville indføre strengere regler til 
bilers udledninger, og at selskabet er begyndt 
at bløde op i forhold til at satse mere på el-biler. 
Vi fortsætter presset på selskabets lobbyarbejde, 
og Toyota har inviteret AkademikerPension til 
Japan til yderligere dialog.

Facebook

Et af verdens største sociale medier, hvor  
moderselskabet, Meta, ifølge vores vurdering 
bør blive meget mere transparent på en lang 
række områder. Derfor stemte vi for 11 af 12 
aktionærforslag på selskabets generalforsam
ling om blandt andet mere gennemsigtighed 
om lobbyisme, offentlig gørelse af en menne
skerettighedsvurdering samt en undersøgelse 
af risikoen for øget seksuel udnyttelse af børn 
faciliteret af selskabets platforme. 

Amazon

Amerikansk nethandelsgigant, hvor vi stemte 
for 14 ud af 15 stillede aktionærforslag. Det 
gælder blandt andet forslag om arbejds
tagerrettigheder, klima og skat. I forhold til 
arbejdstagerrettigheder presser vi sammen 
med en række andre investorer på for, at 
Amazon blandt andet skal sikre de ansattes 
foreningsfrihed og ret til at indgå i kollektive 
forhandlinger. 

Microsoft

Amerikansk techgigant, som i årevis har fået 
kritik for at lave aggressive skatteplanlægning, 
hvormed selskabet har formået at slippe for at 
betale skat af meget store overskud. Derfor har 
en række investorer med AkademikerPension 
i spidsen stillet aktionærforslag, der skulle få 
ledelsen til årligt at rapportere om selskabets 
indtægter og skattebetalinger i hvert af de lan
de, det opererer i. AkademikerPension holdt 
tale på selskabets generalforsamling, hvor 
forslaget opnåede støtte fra hele 23 procent af 
aktionærerne på trods af ledelsens modstand. 



AKTIVT EJERSKAB

Dialoger med selskaber og stemmeafgivelser 
på deres generalforsamlinger er nogle af  
vores vigtigste værktøjer til at påvirke til  
større ansvarlighed. 

Vores mål med at gå i dialog og afgive stemmer på 
generalforsamlingerne er at skabe positive forandringer, 
så værdien af vores investeringer kan udvikle sig bedst 
muligt – også på lang sigt. Vi mener, at det er den mest 
ansvarlige måde at agere på som investor, også selvom 
resultaterne sjældent ses med det samme, fordi proces
sen kan være lang og tidskrævende. Akademiker Pension 
tager gerne det lange seje træk, da vi mener, at det  
giver mest værdi for både selskab, os som investor og  
for samfundet.

Vi er i dialog med over 400 selskaber om året. For at 
øge effektiviteten af vores aktive ejerskab har vi indgå
et samarbejde med andre investorer og specialisterne 
fra EOS at Federated Hermes, som fører en lang række 
dialoger med selskaber på vegne af Akademiker Pension 
– og en lang række andre institutionelle investorer på 
vores udenlandske investeringer. Sammen har vi større 
gennemslagskraft.

Vi står selv for dialogen med danske selskaber, fordi  
vi har indgående kendskab til det danske marked,  
selskaberne og de danske forhold. Derfor fremsætter  
vi også selv aktionærforlag på generalforsamlingerne,  
og vi prioriterer også at køre internationale dialoger  
på egen hånd.

Vi er en 
aktiv investor 

Dialoger med selskaber
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Vi har i 2022 stemt på 1.278 selskabers generalforsamlinger med 15.735 dagsordenspunkter. 
Vi har stemt imod ledelsen 2.783 gange og stemt for en lang række aktionærforslag. 

31 lande er ekskluderet fra vores investeringsunivers.

I 2022 var vi i dialog med over 400 selskaber fordelt på emnerne:

Sådan har vi stemt i 2022

Ekskluderede selskaber

Ekskluderede lande

Klimaforandringer 73%
Forurening og affaldshåndtering 14%
Vand 3%
Land- og skovbrug 7% 

Forsyning 3%

Menneskerettigheder 40%
Diversitet 18%
Ledelse 23%
Adfærd og kultur 13% 

Arbejdstagerrettigheder 6%

Ledelsens aflønning 48%
Bestyrelsens effektivitet 23%
Aktionærrettigheder og -beskyttelse 13%
Bestyrelsens uafhængighed 13% 

Efterfølgerplanlægning 3%

Rapportering 24%
Strategi 29%
Risikohåndtering 32%
Cybersikkerhed 3% 

Revision og regnskab 12%

Miljø

Sociale spørgsmål 

God selskabsledelse 

Strategi, risici og  

kommunikation

Omtale giver gennemslagskraft

Ved udgangen af 2022 var 918 selskaber samlet på vores 

liste for eksklusion. Det er en stigning på 360 selskaber 

sammenlignet med listen fra 2021. Den store stigning 

er drevet af vores stadig større aktive engagement i at 

bidrage til en grøn omstilling. 

 

Årsag til eksklusion  

Olie og gas   375 

Kul  345  

Statsejede selskaber 87 

Kontroversielle våben  55 

Tobak  30 

Menneskerettigheder  14 

Tjæresand  5 

Andet  7

Total 918 

25 %

27 %

35 %
13 %

 2022 2021

Antal medieomtaler  1.711 1.267

Antal potentielle læsere til medieomtaler 4 milliarder 3,1 milliarder

De største historier om vores ansvarlige investeringer i 2022

• Ekslusion af Wizz Air
• Klimapres på Toyota
• Vores fossile frasalg
• Eksklusion af Rusland
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Nu kan virksomheder få dokumentation på, at de arbejder ambitiøst  
og kontinuerligt med best practice inden for ligestilling og diversitet.  
AkademikerPension har været med i udviklingen af en helt ny standard. 

Som investor håber vi, at stand arden kan være med til at hæve barren 
for arbejdet med ligestilling og diversitet til gavn for de danske virksom
heder, vi investerer i, og for os som aktio nærer. I 2023 fortsætter vi vores 
pres for øget ligestilling i både danske og internationale virksomheder. 

Det er muligt at score tre point i seks forskellige kategorier og dermed 18 point i alt.

Ny dansk standard for ligestilling  
er den første i verden 

Pres på storbank giver pote 

Efter to års dialog og flere aktionær-
forlag fra AkademikerPension og en 
lille håndfuld ligesindede internatio
nale investorer har storbanken HSBC 
nu lovet at stoppe direkte finansiering 
af ny udvinding af olie og gas. Vi fort
sætter presset på andre banker for  
at følge trop.

Pensionsselskab

AkademikerPension

PKA

P+

PenSam

PBU

PFA

Danica

AP Pension

PensionsDanmark

ATP

Lægernes Pension

Industriens Pension

TopDanmark

Velliv

Lærernes Pension

Sampension

2021

15

14

13

12

11

11

11

11

11

10

9

9

8

8

8



Førsteplads i WWFs klimamåling 

AkademikerPension fik i 2022 en førsteplads i WWF Verdensnatur fondens 
årlige klimarapport, hvor de rangerer 15 danske pensionsselskabers klima
indsats.

”Vi er stolte af, at vores arbejde bliver anerkendt, da vi forhåbentlig kan 
være med til at inspirere andre til at gøre det samme. Vi har en ambition 
om at være Danmarks mest ansvarlige pensionskasse, og førstepladsen  
er et godt skulderklap i forhold til, at vi trækker i den rigtige retning”,  
siger direktør, Jens Munch Holst.

Nyt samarbejde om bedre 
beskyttelse af menneske- 
og arbejdstagerrettigheder

AkademikerPension støtter et  
nyt initiativ, som skal styrke men
neske- og arbejdstagerrettigheder 
blandt investorer og virksomheder. 
Helt konkret betyder det, at 220 
investorer med samlet over 200.000 
milliarder kroner under forvaltning 
sætter fokus på arbejdstagerrettig
heder hos 40 selskaber verden over.

Vi stemmer ofte nej 
til topchefers løn

Alt for mange af landets største 
aktieselskaber kører med variabel 
løn til topcheferne på så uigennem
skueligt grundlag, at vi gang på gang 
stemmer nej til selskabernes veder
lagsrapporter og vederlagspolitikker.

I 22 ud af 32 generalforsamlinger  
i 2022 stemte vi ”nej” til enten  
vederlagsrapporten eller både  
rapport og politik. 

Blandt de selskaber, hvor vi har 
stemt nej, er A.P. Møller - Mærsk, 
Carlsberg, Novo Nordisk, Vestas og 
Pandora. Nogle gange fordi lønnen 
er for høj, andre gange på grund 
af usikkerhed omkring, hvordan 
bonusser bliver udregnet, og fordi 
vi mangler oplysninger om, hvad 
topcheferne bliver målt på.

Kort & godt  
fra 2022

Ny ansvarlig ejendomsstrategi

I 2022 lancerede vi en ny ejendomsstrategi, som skal skrue op for flere 
investeringer i boliger. Frem til 2026 skal vores ejendoms portefølje 
stige fra de nuværende to milliarder til syv milliarder kroner. I dag 
består ejendommene i porteføljen mest af kontorer i København, men 
fordelingen i 2026 skal gerne lyde på 50 procent boliger, 30 procent 
kontorer samt forskellige byggeprojekter. Målet med flere ejendomme 
i porteføljen er at få spredt vores investeringer mere bredt ud. Og med 
lejeboliger er vi sikret en stabil indtægt over en lang periode. Ansvarlig
heds- og bæredygtighedshensyn er en integreret del af strategien.

Kontorer

30 %

Boliger

50 %

Forskellige 
bygge projekter



OM OS

AkademikerPension er en medlemsejet pensionskasse for mere end  
150.000 akademikere. Fra 2009 til 2022 har vores medlemmer fået et  
gennemsnitligt årligt afkast på 7,6 procent. 

AkademikerPension forvalter godt 130 milliarder kroner, og vores mål er  
at skabe et højt afkast på et ansvarligt grundlag. Derfor understøtter vores  
investeringspolitik blandt andet den globale klimaaftales målsætning om 
maksimalt 1,5 graders global opvarmning. 

Arbejdet med at fremme ansvarlige investeringer er AkademikerPensions  
primære bidrag til at indfri FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
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