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Eksklusionsbeslutning – Canadian Natural Resources 
 

 

Selskabet  

Canadian Natural Resources (herefter ”Selskabet”) er et canadisk olie og gas-sel-

skab, der blev grundlagt i 1989 med hovedkvarter i Calgary, Alberta. Selskabet har 

aktiviteter i tjæresandsminer i både situ- og bitumenudvinding og er Canadas stør-

ste olieselskab.1 

 

Overtrædelsen  

Undersøgelsen af investeringsuniverset viser, at Selskabets forretningsaktiviteter 

er i konflikt med pensionskassens retningslinjer om miljø der tager udgangspunkt i 

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

at indrette investeringspolitikken således, at den understøtter den globale klimaaf-

tale, Paris-aftalen, fra 2015.  

 

Undersøgelsen  

Selskabets forretningsaktiviteter er nærmere analyseret. Selskabet oplyser selv, i 

sin årsrapport fra 2017, at ca. 40%2 af selskabets totale bruttoomsætning er fra 

tjæresand. Yderligere undersøgelser om overtrædelsen anses derfor ikke for nød-

vendige.  

 

Beslutningen  

MP Pension ønsker ikke, at pensionskassens investeringer forårsager alvorlig og 

langsigtet skade på miljøet.3 I vurderingen af, om et selskab forårsager skade på 

miljøet tages der udgangspunkt i 7, 8 og 9 i FN’s Global Compact.4 

På baggrund af undersøgelsen blev Selskabet optaget på MP Pensions fokusliste.5  

 

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

derstøtte den globale klimaaftale, Paris-aftalens målsætning om, at temperaturen 

højst må stige med 2 grader.6 Selskaber er omfattet af beslutningen, såfremt brut-

toomsætningen overstiger 25 % inden for tjæresand og/eller kul.  

Da ca. 40% af Selskabets totale bruttoomsætning er fra tjæresand, vurderes det, at 

                                                      
1 https://www.cnrl.com/operations/world-class-assets.html  

239,65% jfr. Selskabets årsrapport, 2017, s. 54-55: https://www.cnrl.com/upload/report/93/01/cnq-2017-

annual-report.pdf  

3 Jfr. § 9, stk. 2 i MP Pensions Retningslinjer for ansvarlige investeringer 
4 Jfr. § 9 stk. 1 i MP Pensions Retningslinjer for ansvarlige investeringer 
5 Jfr. § 19, pkt. 1 i MP Pensions Retningslinjer for ansvarlige investeringer 
6 https://mppension.dk/nyheder/farvel-til-olie-kul-og-tjaresand/  

https://www.cnrl.com/operations/world-class-assets.html
https://www.cnrl.com/upload/report/93/01/cnq-2017-annual-report.pdf
https://www.cnrl.com/upload/report/93/01/cnq-2017-annual-report.pdf
https://mppension.dk/nyheder/farvel-til-olie-kul-og-tjaresand/


 

 

Side 2 | 2 Selskabet overtræder pensionskassens retningslinjer og ønsket om at understøtte 

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 

retningslinjerne8. Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, 

at Selskabet ikke må indgå i pensionskassens investeringsunivers9. 

                                                      
7 Jfr. § 9, stk. 3, pkt. e i MP Pensions Retningslinjer for ansvarlige investeringer 

8 Jfr. § 23, stk. 1, nr. 1 

9 Jfr. § 23, stk. 3 


