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Samfundsansvar 2018 

PenSam Holding er moderselskabet i PenSam koncernen og ejet af FOA og 

Pensionskassen PenSam. FOA har den bestemmende indflydelse. PenSam 

koncernen tæller derudover PenSam Liv, herunder PenSam Bank og PenSam 

Forsikring samt også administrationsselskabet, PenSam A/S.  

Denne CSR-rapport sammenfatter årets aktiviteter i hele PenSam-gruppen, der tæller 

både PenSam-koncernen og Pensionskassen PenSam. 

Samfundsøkonomisk ansvarlig 

PenSam bidrager først og fremmest til at levere solide arbejdsmarkedspensioner til 

FOA-faggrupperne, fortrinsvist offentligt ansatte i lav- og mellemindkomstgrupper. 

Dermed bliver det primære ansvar at leve op til forventninger og behov hos vores 

kunder, medarbejdere og øvrige interessenter. Det sker gennem en rationel og effektiv 

drevet forretning med lave omkostninger En manglende udlevelse af dette ansvar 

udgør således også den primære risiko for PenSam. 

 

Som et af Danmarks store arbejdsmarkedspensionsselskaber med mere end 400.000 

kunder er PenSam’s kerneprodukt af central betydning for et bredt udsnit af den 

danske befolkning, der arbejder med det danske velfærdssystem. Deri ligger et 

betydeligt samfundsansvar i sig selv.  

 

PenSam står som arbejdsmarkedspensionsselskab på ryggen af aftaler mellem 

arbejdsmarkedets parter og spiller gennem kerneforretningen en væsentlig rolle i den 

offentlige økonomi i Danmark. Derfor oplever PenSam også en særlig forpligtelse til at 

vise engagement og tage ansvar på områder, der kan bidrage til at en positiv udvikling 

for alle dele af samfundet, således at PenSam’s kunder både inkluderes i og bidrager 

hertil.   

 

PenSam er en aktør, der med et aktivt tilvalg kan bidrage positivt til det samfund, vi er 

en del af. Arbejdet med samfundsansvar (CSR) indgår som en naturlig del af driften og 

udviklingen af PenSam’s forretningsområder. Det har i øvrigt været tilfældet siden 

selskabets dannelse, hvor etiske investeringer allerede fra den spæde start definerede 

et grundlæggende DNA i PenSam.  

 

Grundlæggende ordentlighed og respekt for menneskerettigheder og en række 

internationale konventioner om miljø og arbejdsforhold i overensstemmelse med bl.a. 

FN’s retningslinjer og ønske om at bidrage til FN’s versdensmål skaber fundamentet 

for PenSam som ansvarlig aktør.  
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Bestyrelsen har tydeligt udtrykt i PenSam’s Politik for samfundsansvar (CSR), at 

PenSam skal bidrage til økonomisk, miljø- og klimamæssig og social bæredygtighed, 

herunder respekt for menneskerettigheder, antikorruption og fravær af bestikkelse. For 

at understrege dette, er der etableret en række politikker og aktiviteter, som i den 

daglige drift understøtter realiseringen af denne ambition på forskellige 

forretningsområder. Fokusområderne gennemgås herunder.   

Ansvarlige investeringer 

PenSam har en klar forventning om, at selskaber og samarbejdspartnere agerer 

ordentligt og ansvarligt i overensstemmelse med PenSam’s Code of Conduct. Det 

gælder i forhold til det nationale og internationale fællesskab fra fair skatteindbetaling 

til overholdelse af grundlæggende konventioner. Dette beskrives nærmere i det 

følgende for hvert enkelt område.  

Grundlæggende internationale konventioner overholdes 

Arbejdet med samfundsansvar i PenSam tager konkret udgangspunkt i en række 

internationale konventioner, hvor der er fokus på at respektere menneskerettigheder, 

arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, bl.a UN Global Compacts 10 

principper for investeringer. Deruodover undgår PenSam selskaber, der medvirker til 

at producere eller udvikle klyngebomber og atomvåben, ligesom PenSam ikke 

investerer i selskaber, hvor mere end 30 procent af omsætningen er knyttet til kul.  

 

I PenSam’s optik er tobaksinvesteringer i strid med FN’s verdensmål om sundhed. 

Derfor investerer PenSam ikke i tobaksselskaber. Yderligere overvåges for 

investeringer, som medvirker til alvorlige krænkelser af individers rettigheder i krig eller 

konfliktsituationer. 

 

For nordiske selskaber er det desuden en forudsætning, at de har indgået en faglig 

overenskomst. 

 

Som led i PenSam’s fokus på ansvarlige investeringer har PenSam integreret det FN-

støttede PRI – principper for ansvarlige investeringer, der styrker og måler investorers 

fokus på ansvarlighed. 

 

Af politik og retningslinjer for markeds- og modpartsrisici fremgår det, hvilke 

konventioner og internationale aftaler, som PenSam følger. For detaljer, se bilag 1. 

Desuden fastlægger politikken og retningslinjerne, hvorledes der på den baggrund 

arbejdes med screening og udelukkelseslister.  
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Miljø- og klimahensyn 

Paris-aftalen om global reduktion af CO2 er en af de internationale aftaler og 

konventioner, der danner grundlag for arbejdet med ansvarlige investeringer. PenSam 

har derfor fastsat et ambitiøst mål om, at 10 procent af investeringerne i 

Hovedproduktet Fleksion er investeret grønt og bæredygtigt i 2025. Det vil betyde, at 

ca.otte mia. kr. investeres miljø- og klimamæssigt bæredygtigt.  

 

For at mindske de mest CO2-udledende investeringer har PenSam i 2016 og 2018 

solgt og ekskluderet en lang række selskaber, der primært tjener deres penge på 

tjæresand og kul, da der ikke investeres i selskaber, hvor mere end 30 procent af 

omsætningen er knyttet til kul. 

  

PenSam tager også del i IIGCC, Investors Group on Climate Change, som er et forum 

for investorer, der søger at påvirke de politiske beslutningsprocesser. PenSam 

deltager i investortiltaget Climate Action 100+, der er et globalt investortiltag, der 

forsøger at få de største børsnoterede selskaber, som udleder mest CO2, til at 

reducere deres udledninger.  

 

I forhold til drift af bygninger, transport og forbrug generelt, tager PenSam hensyn til 

miljøet. Det gælder også i den daglige kantinedrift, hvor kødforbruget mindskes og 

udvalget af grøntsager i øges. Desuden har PenSam løbende fokus på 

implementering af energibesparende tiltag.  

 

Skattepolitik 

For PenSam er skat ikke kun en omkostning, men også en investering, der bidrager til 

den fælles velfærd og til at skabe økonomisk bæredygtige samfundsmodeller. Derfor 

har PenSam en særskilt skattepolitik, ligesom PenSam screener alle investeringer for 

ordentlige skatteforhold  

Aktivt ejerskab og samarbejde  

I PenSam ønsker vi at påvirke de selskaber, som vi investerer i, til at arbejde i en mere 

ansvarlig retning. Derfor går PenSam i dialog med selskaber, når der opstår kritiske 

sager. Hvis et selskab ikke viser evne eller vilje til at håndtere situationen, vil sidste 

udvej være, at PenSam evt. sælger investeringen og udelukker selskabet for 

fremtidige investeringer. PenSam har i øjeblikket ca. 180 selskaber på 

udelukkelseslisten, hvor det største antal er relateret til kontroversielle våben samt 

selskaber indenfor kul og tobak.  

 

Med henblik på at sikre, at PenSam’s politikker vedrørende ansvarlighed bliver en 

realitet og gør en reel forskel, har PenSam indgået en række samarbejder. Centralt er 



 

 
 

  Side 4 af 6 
 

er samarbejdet med et screeningbureau der bidrager til at sikre overblikket over en 

global investeringsportefølje, og til at der sættes handling bag ord og politikker. 

 

I 2018 har PenSam afgivet stemmer på 1390 generalforsamlinger. Heraf har 8,7% af 

stemmerne været imod indstillingen fra ledelsen i selskabet. I Danmark har PenSam 

afgivet stemme på 17 generalforsamlinger, og har på 8 generalforsamlinger stemt 

imod et eller flere forslag fra ledelsen. Forslagene hvor der er stemt imod ledelsen i 

både Danmark og globalt er primært indenfor områderne governance og aflønning. I 

praksis sker stemmeafgivelsen gennem vores partner, ISS.  

 

PenSam har i 2018 være i kontakt med 163 selskaber vedr. bekymringspunkter af 

forskellig karakter. Denne kontakt har i 43 tilfælde medført direkte engagement. 

Kontakten til selskaberne sker i samarbejde med vores partner, GES nu 

Sustainalytics. 

 

PenSam indgår kun i forpligtende samarbejder med partnere, som har en CSR-profil, 

der matcher de principper på området, som PenSam følger. Det indgår som et 

væsentligt led i PenSam’s leverandørvalg, at leverandørens omdømme og etik er i 

overensstemmelse med PenSam’s principper.  

 

Åbenhed 

Som en del af arbejdet med ansvarlige investeringer, ønsker PenSam at være åbne 

og transparente om, hvordan PenSam’s kunders pension investeres. PenSam 

offentliggør i dag lister over aktieinvesteringer på www.pensam.dk, som opdateres ved 

årsskiftet hvert år. Derudover opdateres udelukkelseslister på selskaber og lande 

(statsobligationer) løbende. PenSam rapporterede i 2018 om arbejdet med aktivt 

ejerskab i overensstemmelse med anbefalingerne fra Komitéen for god 

selskabsledelse. 

PenSam indgår derudover i dialog med NGO’er, pressen og kunder omkring arbejdet 

med ansvarlige investeringer og er åbne omkring overordnede retningslinjer og 

konkrete investeringer.  

Fra 1. januar 2019 offentliggør PenSam også liste og kreditobligationer på 

www.pensam.dk, ligesom PenSam har tilsluttet sig det FN støttede PRI, og dermed 

bl.a. vil rapportere om aktivt ejerskab og åbenhed om stemmeafgivning på 

generalforsamlinger. 

Ansvarlig arbejdsgiver 

Også som arbejdsgiver, ønsker PenSam at optræde ansvarligt. For at sikre gode 

medarbejdervilkår er der indgået overenskomster og nedsat et samarbejdsudvalg, 

ligesom der lægges vægt på en god dialog med tillidsrepræsentanter. Yderligere 

http://www.pensam.dk/
http://www.pensam.dk/
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holdes udviklingssamtaler med alle medarbejdere, hvor der bl.a. tales trivsel og aftales 

mål og udvikling for det kommende år. Endelig afholdes der 

medarbejdertilfredshedsundersøgelser, som sikrer fokus på trivsel generelt. Tiltag 

vedrørende arbejdsmiljø håndteres via en udnævnt arbejdsmiljørepræsentant, der 

sikrer fokus på såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø. Øvrige forhold er beskrevet i 

Politik for ansættelsesforhold.  

 

PenSam gør en stor indsats for at fremme sundheden for medarbejderne på 

arbejdspladsen. PenSam er en røgfri arbejdsplads og serverer fx overvejende 

hjemmelavede fedtfattige retter. PenSam stiller derudover motionsrum til rådighed for 

medarbejderne, og i regi af personaleforeningen er der en lang række aktiviteter, der 

fremmer såvel sundhed som sammenhold i PenSam. Som led i overenskomsterne 

mellem PenSam og medarbejderne er der indgået aftale om en sundhedsordning, 

hvor medarbejderne tilbydes bl.a. sundhedstjek samt et antal behandlinger af 

fysioterapeut, massør og kiropraktor  

 

PenSam har fokus på lige vilkår for mænd og kvinder. PenSam har ligeledes fokus på 

lige vilkår uanset religiøsitet og etnicitet.  

 

Rapportering 

Ansvaret for CSR-aktiviteter er forankret i Ledelse og Kommunikation. Bestyrelsen 

modtager årligt orientering om status på CSR. Bestyrelsens stillingtagen til 

rapporteringen skal protokolleres. Ligeledes rapporteres herom jf. årsregnskabsloven 

§99a i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskab.  

 

Forventninger 

I PenSam arbejdes struktureret og målrettet med at ansvarlighed er integreret i alle 

dele af forretningen. Dette arbejde fortsættes i 2019 med vægt på bl.a. ordentlig 

skattepolitik.   
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Liste over konventioner og aftaler 

 

PenSam’s retningslinjer for ansvarlige investeringer er grundlaget for, hvilke selskaber 

der investeres i. Retningslinjerne er dannet på baggrund af en række internationale 

konventioner, hvor der er fokus på at respektere menneskerettighederne, 

arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, bl.a. FN Global Compacts 10 

principper og Paris-aftalen, der blev indgået under COP21. 

 

UN Global Compact 

OECD Guidelines for Multinational Enterprises  

Universal Declaration on Human Rights 

UN Guiding Principles on Business and Human Rights 

ILO Core Conventions 

ILO Convention 155 Occupational Health and Safety 

Kyoto Protocol 

Montreal Protocol   

Convention on Biological Diversity 

Ottawa Convention on Anti-Personnel Landmines 

UN Convention against Corruption 

The Convention On The Prohibition Of The Development, Production And Stockpiling 

Of Bacteriological (Biological) And Toxin Weapons And On Their Destruction   

The Chemical Weapons Convention 

The Paris Agreement COP21 

Internationale og danske sanktioner 

 

Listen opdateres løbende og kan findes på PenSam’s hjemmeside, www.pensam.dk  

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/
http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312300
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
http://ozone.unep.org/Publications/MP_Handbook/index.shtml
https://www.cbd.int/
http://www.un.org/Depts/mine/UNDocs/ban_trty.htm
https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
http://www.un.org/disarmament/WMD/Bio/
http://www.un.org/disarmament/WMD/Bio/
http://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/
http://www.cop21paris.org/
http://www.pensam.dk/

