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AnsvAR og væRdiskAbelse

bRug livet!

din Pension eR som dit liv. den skAl bRuges. Hele livet.
med Alt HvAd det indebæReR. oPPe og nede. nu og engAng.
PFA eR ejet AF kundeRne. deRFoR HAndleR Pension Hos os ikke
kun om PRoCenteR, RenteR og FRemskRevne RådigHedsbeløb.
det HAndleR om dig. livet. dit. FRA ende til Anden.
FoR Pension eR både det, deR venteR FoRude. og det, deR skeR
nu. HeR. mens livet leves, og engAng nåR det bliR ved med At
skulle leves. det eR Pulsen, glæden, gAlskAben. og omsoRgen.
FoR sundHeden nåR den tRængeR til en oPstRAmmeR. FoR
FAstHoldelsen. FoRtsættelsen.
nyd det, bRug det, oPlev. det eR en oPFoRdRing. til At gøRe.
til At tuRde. livet.
du HAR noget At stå imod med, nåR det giveR skRAmmeR og
knubs. elleR bARe tAgeR en ny dRejning. din Pension kAn
HjælPe dig. videRe.
lev. livet slutteR jo FøRst, nåR du ikke bRugeR det.
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AnsvAR og
væRdiskAbelse
Det er med stor glæde, at jeg kan introducere PFA’s
første CSR-rapport. Konkurrencedygtige virksomheder
står sig bedst ved at indarbejde CSR i hele værdikæden.
Ved at tage ansvar opstår ny værdiskabelse og nye perspektiver på forretningen. I PFA er det vores væsentligste opgave at skabe størst mulig værdi til kunderne,
økonomisk værdi samt sundhed og trivsel på arbejdspladserne. Samtidig sikrer vi, at kunderne kan være
trygge ved, at deres midler forvaltes med ansvar over
for fællesskabet, som både PFA og de er en del af.

SAMSPIl MelleM cSr
og ForretnIngSStrAtegI
I PFA er CSR forankret i topledelsen. Ambitionen er, at
PFA skal være en virksomhed med en fremtrædende
ansvarlighedsprofil. Vi vil lykkes med at integrere samfundsansvar i forretningsmodellen og i værdiskabelsen til kunderne. Det er vores overbevisning, at vores
arbejde med samfundsansvar sikrer en højere kvalitet
i PFA’s services og ydelser. CSR indgår derfor som et vigtigt element i PFA’s forandringsproces for at nå en ny
markedsposition i 2015. CSR-indsatsen spiller i den forbindelse sammen med seks definerede pejlemærker,
som samler PFA’s udviklingsaktiviteter. Pejlemærkerne er
vækst, livscyklusprodukt, supplerende ydelser, rådgivning, effektivitet og handlekraftig organisation.

udFordrInger og IndSAtSer
PFA forandrer sig i disse år fra at være en pensionsleverandør til at være en leverandør af velfærd og sundhed. Vi oplever en række samfundsudfordringer, vi som
virksomhed kan bidrage til at løse. Arbejdet med at
integrere CSR i forretningen skærper vores fokus på,
hvordan vi kan adressere de samfundsudfordringer, der
ligger tættest på vores marked.
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Vi oplever et stigende behov for, at investorer påvir-

Fokusområderne danner også rammen for vores part-

ker de selskaber, de investerer i, til at overholde inter-

nerskabs- og sponsorstrategi – det kalder vi ”PFA Sam-

nationale normer. PFA arbejder med ansvarlighed i sine

fundspartner.” Vi besluttede i 2009, at vores støtte skal

investeringer ud fra en målsætning om at skabe både

gå til miljø- og klimaindsatser, indsatser for at forbedre

økonomisk og samfundsmæssig værdi. Vi ønsker, at de

vilkår for socialt udsatte, økonomisk bæredygtighed og

selskaber, vi investerer i, skal leve op til minimumsstan-

sundhedsfremmende indsatser. Fokusområderne om-

darder for menneskerettigheder, arbejdstagerrettig-

fatter hele PFA-koncernen. Fremover rapporterer vi år-

heder, miljø og klima og anti-korruption, vedtaget af

ligt om fremskridt inden for områderne.

det internationale samfund. For at understrege vores
holdning har vi i 2009 tilsluttet os FN’s principper for
ansvarlige investeringer UNPRI og FN’s Global Compact.

cSr-StrAtegI og FokuSoMråder

De to internationale standarder danner rammen for

Fokusområder
Strategier

vores arbejde.
CSR vision og politik
UN PRI UN – Global Compact – CDP

Der er et voksende pres på sundhedssystemet i Danmark pga. livsstilssygdomme og en aldrende befolkning.

Investeringer

kunder og
marked

Samfundspartner

Vi deltager i sundhedsdebatten og skaber ydelser, der
imødekommer samfundets udfordringer på sundheds-

klima & miljø

Medarbejdere

området. Flere vil også få brug for en fornuftig økono-

klima &
miljøstrategi

Medarbejderprogram

Sundhedsansvar
Services og ydelser
kundetillid

misk platform til at klare en længere alderdom. Det indretter vi vores produkter efter.

SrI strategi

Partnerskaber
og sponsorater

Rapportering og kommunikation

Det er en vigtig udfordring for virksomhedens konkurrenceevne at tiltrække og fastholde medarbejdere. Vi ved, at der skal engagerede medarbejdere til
for få en virksomhed til at gro. Derfor ønsker vi at

rAPPorterIng

skabe de bedst mulige vilkår for medarbejderne i PFA.

Dette års CSR-rapport er en førstegangsrapport, der

Vores kernebudskab er Brug livet!’, og dermed mener vi

kortlægger vores nuværende aktiviteter og orienterer

bestemt også arbejdslivet. Vi ønsker at skabe de ram-

om beslutninger og tiltag i 2009. Samtidig orienterer vi

mer, der skal til for at man kan bruge arbejdslivet,

om retningen for det fremadrettede arbejde.

udnytte fagligt og personligt potentiale, brænde for
opgaverne, levere resultater og udvikle sig.

Det er en forudsætning for CSR-strategien, at vi rapporterer åbent til vores interessenter. Vi vil præsentere

InternAtIonAle rAMMer og FokuSoMråder

rapporten for vores Kunderåd og kommunikere rappor-

De samfundsudfordringer, som påvirker kunderne og

ten til alle vores kunder og samarbejdspartnere igen-

markedet, investeringsprocesserne, det fælles miljø og

nem vores almindelige kommunikationskanaler. Rap-

klima og vores evne til at tiltrække de bedste medar-

porten sendes også til de internationale fora, vi støtter

bejdere, hænger sammen med en global udvikling. Der-

op om, og den er tilgængelig fra vores hjemmeside.

for er det hensigtsmæssigt at arbejde med CSR inden
for internationale rammer. I 2009 tilsluttede vi os både

Jeg håber med denne første CSR-rapport at give kunder,

FN’s principper for ansvarlige investeringer, UNPRI, og

medarbejdere, myndigheder og samarbejdspartnere ind-

FN’s ramme for CSR, UN Global Compact. Vi har forplig-

blik i, hvordan det, at vi tager ansvar, også vil være med

tet os til at integrere principperne i vores forretningsfø-

til at skabe værdi for dem.

relse. PFA er ligeledes medlem af The Carbon Disclosure
Project. Og vi opfordrer de virksomheder, vi investerer i, til at rapportere om deres klimapåvirkning til CDP.
De internationale principper og samarbejder er med til
at give os en referenceramme for vores indsats og er
afspejlet i vores CSR-fokusområder.

Henrik Heideby, CEO og koncernchef
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PFA,
et kundeejet pensionsselskab
PFA Pension A/S blev grundlagt i 1917 af arbejdsmarke-

PFA opnåede i 2009 et samlet investeringsafkast på

dets parter. Formålet var det samme som i dag nemlig

16,1 mia. kroner mod 2,6 mia. kroner året før. PFA er det

at sikre størst mulig værdi til kunderne i form af firma-

eneste kommercielle pensionsselskab, der har skabt et

pension med tilknyttede forsikringsdækninger.

positivt afkast hvert år de seneste otte år.

Vi har godt 1.100 medarbejdere i fem danske byer, hvoraf hovedkontoret ligger på Østerbro i København.
PFA er Danmarks næststørste pensionsselskab. I 2009
indbetalte kunderne i alt 15,4 milliarder kroner til PFAkoncernen, og den samlede formue udgjorde 253 milliarder kroner. De samlede kundereserver udgjorde 30
mia. kr. ved årets slutning. Forretningen er stort set
dansk, dog har vi et mindre datterselskab, som sælger
firmapension på Grønland. PFA har i 2009 haft fokus
på innovation og har etableret tre nye datterselskaber
– PFA Sundhed, PFA Senior og PFA Kapitalforvaltning.

selskabsstruktur

PFA-Fonden

Øvrige aktionærer

49 %

51 %
PFA Holding

PFA Pension

PFA Sundhed

PFA Senior

52 %
PFA Invest
International

PFA Ejendomme

PFA
Kapitalforvaltning

Holdingaktieselskabet
FunktionærPension

FunktionærPension

76 %
PFA Soraarneq

PFA IT Service
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Arbejdet med
samfundsansvarlighed
ligger i vores
virksomheds-DNA
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voRes keRnebudskAb
– bRug livet !
Den traditionelle opfattelse af pension handler især om

Internt er Brug livet! blevet en del af vores arbejds-

det, der kommer efter arbejdslivet. Hos PFA har vi sat os

kultur, der medvirker til at skabe gode arbejdsforhold.

for at redefinere pensionsbegrebet, sådan at pension

Eksternt indgår det som kerneelement, når vi udvikler

bliver nærværende og relevant hele livet. Vores kerne-

produkter og ydelser med positiv virkning for samfun-

budskab siges med to små ord og et udråbstegn: Brug

det, når vi alene eller i samarbejde med partnere gør

livet! Det er dét, PFA står for, og det vi arbejder for at

en indsats til fordel for en god sag, og når vi sætter et

blive kendt for. Det er den måde, vi går ud i verden på,

vigtigt samfundsemne på dagsorden.

og det er det, vi lover vores kunder, at vi hjælper dem
med.
Brug livet! er både en strategisk platform for udvikling
af nye produkter og services, udvikling af PFA’s organisation og en kommunikationsplatform for intern og
ekstern kommunikation.
Brug livet! blev lanceret i starten af 2009 og implementeret i hele PFA via medarbejdermøder, workshops og
en gruppe af ambassadører, som er med til at udfolde
budskabet blandt alle medarbejdere.

AnSvAr Med AFSÆt I brug lIvet!
Brug livet! er også en drivkraft i vores arbejde med at
tage ansvar. Vi ønsker at bidrage til et bæredygtigt
samfund, hvor nutidige og fremtidige generationer har
mulighed for at bruge livet.
Vi siger Brug livet!, fordi det er det, vi kan hjælpe vores
kunder med. Vi hjælper dem med at skabe et godt liv nu
og i fremtiden, og vi giver dem de bedste muligheder for
at bruge det. En pensionsordning skal bruges til at sikre
sig et overskud i hverdagen og til livet med alt, hvad
det bringer af glæde og gråd. Det giver værdi for den
enkelte pensionskunde, som bruger sin PFA-pension, og
for beslutningstageren, som får synliggjort pensionsordningen som et gode på arbejdspladsen.
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Lyt og interagér
vores tilgang til interessentdialog

En åben og tæt dialog med interessenterne er et

Som kundeejet selskab tillægger vi tæt kundedialog

klart mål for PFA. Det er vores princip, at vi vil lytte til

stor værdi for udviklingen af vores forretning. Vi må-

og interagere med alle interessenter. Det er en del af

ler også løbende på kundernes mening om os gennem

vores forretningsansvar at sikre åbenhed, transparens

både interne og eksterne målinger, ligesom PFA’s med-

og menings- og vidensudveksling med medarbejdere,

arbejdere jævnligt spørges om deres tilfredshed med

kunder, samarbejdspartnere, myndigheder og organi-

arbejdsplads og øverste og nærmeste ledelse.

sationer.
I januar 2009 var PFA medstifter af et forum for profesVi ønsker desuden at være en del af den offentlige

sionelle investorer, der beskæftiger sig med ansvarlige

debat og bidrage med viden og faglighed inden for om-

investeringer. Som formand for Dansif i 2009 tog PFA

råder som fx finans og økonomi, virksomheders sund-

initiativ til at afholde en række brancheseminarer om

hedsansvar, sygdomsbekæmpelse og forebyggelse. Vi

ansvarlige investeringer; blandt andet valgte vi at sætte

deltager aktivt i arbejdet med relevante branchefor-

fokus på, hvordan virksomheder kan integrere UNPRI i

eninger og meningsdannere. Igennem medier og den

deres investeringsaktiviteter. En del af arbejdet handler

direkte dialog med myndigheder og organisationer

også om at interessere flere investorer i arbejdet med

kommunikerer vi til den bredere offentlighed om sam-

Dansif og for tilslutningen til UNPRI.

fundsrelevante spørgsmål.

Rapportering og dokumentation
af CSR-arbejdet er vigtige elementer i
vores fremadrettede interessentdialog.
I 2010 forstærker vi kundedialogen
for CSR-området igennem en kvalitativ
interessentanalyse.
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PFA’s interessentkommunikation

Interessenter

Indsatser og dialog

Kunder

• I PFA har vi et kunderåd, hvor 59 ledende medarbejdere fra de største kunder
sørger for, at vi hele tiden kender kundernes ønsker og behov.
• PFA’s kundecenter gennemfører løbende tilfredshedsundersøgelser. Hver
anden kunde, centret taler med, får tilbudt at deltage i en tilfredshedsundersøgelse.
• Vi har et effektivt kundeklagesystem. For at sikre maksimal kundetillid har vi
oprettet en Kundetillidsmandsfunktion. Man kan som kunde henvende sig til
Kundetillidsmanden, hvis man er i tvivl eller utilfreds over en afgørelse, der er
truffet i forbindelse med en klagesag.
• Capacent og Rambøll gennemfører løbende undersøgelse om kundetilfredshed
og image. Seneste måling af Aalunds Firmapensionsbarometer viste en stor
tilfredshed med PFA blandt beslutningstagere.

Medarbejdere

• Vi undersøger årligt medarbejdertilfredshed med fokus på bl.a. trivsel, den
generelle tilfredshed med øverste ledelse og nærmeste leder.

Brancheforeninger
og myndigheder

• PFA er medlem af brancheforeningen Forsikring & Pension og deltager aktivt
i bestyrelsesarbejdet og relevante arbejdsgrupper herunder klima og miljø,
ansvarlige investeringer og åbenhed og gennemsigtighed.
• Dansif, hvor PFA arbejder for udbredelsen af FN’s principper for ansvarlige investeringer til flere i branchen. Etableringen af Dansif har betydet en ny platform,
hvor ngo’er og investorer kan mødes og videndele og samarbejde om problemstillinger.

Samfund

• Vi samarbejder med Capacent om en række meningsmålinger, som gør os i
stand til at levere produkter og rådgivning, der lever op til markedets forventninger. Vi spørger blandt andet ind til danskernes holdning til virksomhedernes
sundhedsansvar, forebyggelse og forventninger til pensionstilværelsen. Undersøgelserne giver os også en platform til at sætte en offentlig dagsorden.
• Vi har etableret en fond for at støtte dem, der hjælper andre. PFA Brug Livet
Fonden anvender PFA’s digitale platform og sociale medier til at promovere og
markedsføre sager, som ansøger fonden.

Ngo’er

• Ud over kontakten til ngo’er igennem Dansif mødes PFA bilateralt med ngo’er
for at inddrage deres synspunkter, således at vi kan danne os et samlet og
nuanceret billede af samfundsmæssige problemstillinger og dilemmaer. Vi be
svarer også så vidt muligt alle indkomne spørgeskemaer og analyser.

CsR RAPPoRt 2009
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PFA’s stRAtegi FoR
CoRPoRAte soCiAl ResPonsibility

Arbejdet med ansvarlighed ligger i vores virksomheds-

Som institutionel investor derimod handler vi i det in-

DNA som kundeejet pensionsselskab og med en forret-

ternationale samfund, og her kan vi udøve indflydel-

ningsmodel, der sikrer maksimal værdi til kunderne.

se og bidrage til at sikre overholdelse af og respekt
for internationale konventioner og normer for god

CSR-indsatsen giver mest værdi, når vi handler der, hvor

selskabsledelse. Også derfor er PFA’s politik at fungere

vi har størst gennemslagskraft. Som dansk pensions-

som en aktiv investor. Vores investeringspolitik er defi-

leverandør uden filialer i udlandet har vi vores primære

neret af såvel regulative retningslinier, som PFA’s egne

indflydelse på samfundsmæssige udfordringer i Dan-

principper og målsætninger.

mark. Det forhold afspejler sig også i valg af fokusområder og indsatser.

I 2009 grundlagde PFA den strategiske platform for
CSR. Arbejdet er forankret i en særskilt CSR-funktion
i Kommunikation & HR med reference til koncernledelsen. CSR-arbejdet bygger på den politik for området,
som bestyrelsen vedtog i 2007. Politikområderne er
offentliggjort på www.pfa.dk/csr
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Vores CSR-strategi
bygger på tre forhold:

1

2

3

➢PFA er et kundeejet selskab. Det

➢C SR-arbejdet har forretningsmæs-

CSR medvirker til at tiltrække de

er vores fornemmeste opgave at

sig værdi, da flere kunder fremover

bedste medarbejdere og leveran-

skabe størst mulig økonomisk vær-

vil vælge pensionsleverandør, som

dører, som er en forudsætning for,

di til kunderne med ansvar for det

agerer ud fra principper om bære-

at vi kan levere markedets bedste

fællesskab, som både de og vi er en

dygtighed og investerer i overens-

produkt.

del af.

stemmelse med internationale konventioner.

På baggrund af de tre forhold, vores egen analyse af samfundstendenser og
vores interessenters input har vi defineret fem fokusområder.

Fokusområde

Indsatser

Investeringer

• PFA er en aktiv investor, der søger at påvirke de selskaber, vi investerer i, til
ansvarlig adfærd
• Vi inddrager ikke-finansielle forhold i investeringsanalysen og risikobedømmelsen
• Vi screener løbende på vores portefølje og går i dialog med selskaber, som ikke
er i tråd med vores principper for responsible investments (RI)
• Vi medvirker til at sætte høje branchemæssige standarder for RI arbejdet i
Danmark

Klima OG Miljø

• Vi vil reducere vores Co2-udledninger og ressourcetræk, som påvirker miljø og
klima
• Vi vil gøre vores indflydelse gældende og påvirke andre virksomheder til at
opføre sig miljø- og klimamæssigt forsvarligt
• Vi vil implementere et internt klimaprogram

Medarbejdere

• Medarbejdertilbud der øger sundhed og trivsel på arbejdspladsen
• Sundt arbejdsmiljø og gode medarbejdervilkår
• Måling af medarbejdertilfredshed på udvalgte områder
• Øget engagement og motivation
• Nye programmer for kompetenceudvikling

kunder og Marked

• Løsninger, der skaber sunde arbejdspladser
• Øget åbenhed og transparens
• Oprettelse af kundetillidsmand for større kundetilfredshed
• Bidrage til at det højst mulige antal danskere forstår vigtigheden af pension og
omfattes af en pensions – og sundhedsordning

Samfundspartner

• Brug Livet Fonden – bygger på en partnerskabstilgang
• Sponsorater og partnerskaber med fokus på sundhedsfremme og sygdoms
bekæmpelse, hensyn til klima og miljø, forbedrede vilkår for socialt udsatte og
finansiel bæredygtighed

CSR rapport 2009
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PFA’s strategi for
Corporate Social Responsibility

2009 har været et udviklingsår for CSR-området, hvor

UN Global Compacts principper

vi har arbejdet med at styrke rammesætningen samt

UN Global Compact er den mest udbredte og respek-

defineret vores fokusområder og en række indsatser.

terede internationale ramme for virksomheders arbej-

Vi videreudvikler vores indsatser i 2010, hvor vi også

de med samfundsansvar. PFA støtter op om rammen og

forventer, at deres potentiale vil slå yderligere igennem

principperne i Global Compact, og i vores arbejde med

og vi vil nå delmål for områderne. Vi følger op på vores

at tage ansvar i investeringerne, fokuserer vi på de

mål og vil på baggrund af analyser og interessentdialog

centrale områder inden for Global Compact og UNPRI -

udvikle og justere områderne.

menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, hensyn
til klima og miljø og anti-korruption

Implementering og kommunikation
CSR-strategien vil fremover tjene som ledelsesmæssigt

Internt har vi primært fokuseret vores ansvarligheds-

grundlag for, hvordan PFA handler som socialt ansvar-

indsats på to af de fire overordnede områder i UN Global

lig samarbejdspartner, arbejdsgiver og samfundsborger.

Compact. Det gælder indsatsen for at skabe gode med-

Vores tilgang er værdibaseret, men som kundeejet virk-

arbejderforhold, der overgår internationale normer

somhed er det afgørende for os, at vores fremadrette-

samt vores hensyntagen til miljø og klima. Fordi vi tror

de indsatser sker i dialog med vores interessenter, sær-

på, at virksomheder, der tager miljø- og klimamæssige

ligt kunderne.

hensyn på sigt vil være mest konkurrencedygtige.

Implementeringen af CSR organiseres, så den sker i
samarbejde med ledelsen inden for centrale områder
som Salg, Ejendomme, IT, Indkøb og Økonomi, Investering og PFA Sundhed. CSR kobles til områdernes forretningsstrategier, og vi vil følge op på fremdriften årligt.
Det er hensigten, at alle selskabets områder fremover
skal rapportere mere struktureret på CSR-mål og fremskridt.
PFA rapporterer i 2009 for første gang til UNPRI og FN’s
Global Compact. Monitorering af data gennemgås og
revideres internt af PFA’s regnskabsafdeling. CSR-rapporten er også blevet gennemgået af en uafhængig ekstern partner. Vi orienterer løbende vores interessenter
om CSR-arbejdet via hjemmesiden www.pfa.dk/csr, hvor
man også kan hente CSR-rapporten. Denne rapport er
PFA’s førstegangs Communication on Progress Report
og offentliggøres på UN Global Compacts hjemmeside.
PFA rapporterer i en selvstændig rapport til UNPRI om
vores arbejde med ansvarlige investeringer.

CARBON DISCLOSURE PROJECT

MEMBER 2009
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Ansvarlige investeringer
PFA er en aktiv investor

PFA forvalter 253 mia. kr. i aktiver ultimo 2009, og ca.

Screening

577.000 danskere har deres pensionsopsparing hos os.

Alle investeringsaktiver er omfattet af den såkaldte

Det er vores opgave at skabe langsigtet værdi for vores

normscreening i henhold til politik om ansvarlige inve-

kunder, og det er afgørende for os, at det sker på en

steringer. Vi screener for brud på internationale nor-

ansvarlig måde.

mer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,
miljø og klima samt anti-korruption. Vi arbejder sammen

Vi definerer ansvar i investeringsprocessen som over-

med GES Investment Services (herefter GES), som er en

holdelse af eksisterende love, relevante regler og inter-

uvildig ekstern rådgiver inden for området.

nationale konventioner. Ansvarlige investeringer er et
komplekst område uden endeligt facit. Nye emner og

PFA’s investeringer screenes to gange årligt af GES. På

problemstillinger vil konstant dukke op. Vi anser det for

halvårlige statusmøder fremlægger GES problematiske

afgørende for vores investeringsperformance, at vi har

sager, hvor selskaber er i konflikt med menneskerettig-

en systematisk og stringent investeringspraksis – fordi

heder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø eller ud-

det bedst mulige afkast ikke skabes ved at forholde sig

øver korruption, og dermed er i strid med vores politik

til problemstillinger på ad hoc basis. Derfor tilsluttede

og UN Global Compacts principper.

vi os i 2009 FN’s principper for ansvarlige investeringer UNPRI og de seks grundlæggende principper danner

GES inddrager mere end 9.000 nyhedskilder verden

rammen for vores Responsble investments (RI-arbejde).

over i deres analyser. Bliver et selskab sat i forbindelse
med overtrædelser af internationale konventioner eller

PFA inddrager rutinemæssigt ikke-finansielle virksom-

udviser adfærd, der er i strid med international lovgiv-

hedsdata for miljømæssige, sociale hensyn samt god

ning, bliver sagen også belyst fra selskabet selv. Viser

selskabsledelse i investeringsanalysen. Vores eksterne

det sig, at selskabet er ansvarligt for overtrædelser og

forvaltere bekendtgøres med PFA’s politik og forpligter

ikke tager initiativ til at ændre på forholdene, anbefa-

sig kontraktmæssigt til at overholde vores eksklusions-

ler GES engagement eller eksklusion. Vi sammenholder

liste. Vi udsender halvårligt en eksklusionsliste til for-

GES data med egne analyser og træffer beslutning om

valterne. Og vi følger op på, om implementeringen af

vores valg af aktiv påvirkning eller eksklusion på bag-

politikken sker i praksis.

grund af det samlede informationsgrundlag. Alle porteføljemanagere i PFA er bekendt med de gældende engagements- og eksklusionslister.
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FAktAboks 2009
• ➢1.033 aktier/virksomhedsobligationer dvs. 100 % af

• ➢Vi har ført dialog med selskaber på vores observa-

PFA’s noterede investeringsaktiviteter er screenet.

tionsliste igennem GES Investment Services. Vi har

• ➢I 2009 har vi 16 selskaber på vores eksklusionsliste.

yderligere taget en direkte dialog med ca. 15 selska-

• ➢I 2009 har vi ikke inkluderet selskaber igen
• ➢35 selskaber er på observationslisten, hvor vi følger
deres udvikling inden for et eller flere kritiske punkter.

ber i den udenlandske portefølje. ESG-spørgsmål
indgår som en fast del af den dialog.➢
• Vi er i direkte dialog med topledelsen i de danske
selskaber, vi har i vores portefølje.

17

Ansvarlige investeringer

Aktiv investor

Systematisk eksklusion

PFA udøver aktivt ejerskab primært gennem dialog,

Enkelte selskabstyper er dog undtaget for princippet

hvor vi forsøger at påvirke selskabet til en adfærds-

om aktivt ejerskab og engagement. Det sker ved de

ændring. Selskaber, der systematisk og regelmæssigt

selskaber, hvis produkter i sig selv er i strid med inter-

overtræder vores retningslinier, ekskluderer vi fra PFA’s

nationale konventioner som fx klyngebomber og andre

investeringsunivers.

bestemte typer kontroversielle våben. Disse selskaber
ekskluderer vi systematisk fra alle egne investerings-

Vi ser dog ikke eksklusion af selskaber, der er i strid

aktiviteter. I 2009 offentliggjorde vi vores retningslinier

med vores retningslinier som et mål i sig selv. Det er

for dette område, der hidtil har været behandlet internt

ikke reel ansvarlighed, når man vender problemerne

i virksomheden.

ryggen. I stedet forsøger vi igennem dialog at påvirke
virksomheden til adfærdsændringer.
Eksklusion af en investering medfører oftest, at andre
investorer med mindre strenge krav overtager investeringen. Det fremmer sjældent den ønskede forbedring
af selskabets forhold. I stedet fører vi en politik om
engagement, hvor vi går i direkte dialog med ledelsen
om de kritisable forhold.
Når vi ekskluderer et selskab efter dialog, er det ikke
definitivt; et selskab kan tages op til genovervejelse,
hvis selskabet kan påvise, at det har forbedret sine
rutiner og i øvrigt er en attraktiv investering.

PricewaterhouseCoopers og GES Investment Services har vurderet
PFA’s investeringsprocedure og om PFA er klar til at tilslutte sig
FN’s principper for ansvarlige investeringer UNPRI.

Vores arbejde som aktiv investor og proces for engagement er
yderligere beskrevet på www.pfa.dk/csr.

PFA HjælPeR med At skAbe en god bAlAnCe
mellem ARbejdsliv og FRitid

CSR rapport 2009
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Kunder og marked
Gennemsigtighed fører til øget innovation

I PFA arbejder vi løbende for, at information til kunderne

Tillid

tilpasses kundernes forventninger, så pensionsordnin-

Som kundeejet selskab har PFA et særligt ansvar for

gen opleves forståelig, relevant og især gennemsigtig.

at skabe tillid og tilfredshed hos kunden. Selvom vi

Lav gennemsigtighed fører til lav tillid, lav dialog og i

hver dag gør vores bedste for at give alle en ordentlig

sidste ende lav åbenhed over for innovation. I 2009 har

behandling, så sker det også, at kunderne er utilfredse.

vi iværksat en række initiativer, som skal skabe større

PFA besluttede derfor i 2009 at styrke kundetilfreds-

gennemsigtighed og forståelse.

heden ved at gøre det endnu lettere at komme til orde
og få en klage behandlet gennem en kundetillidsmand.

PFA er gået forrest i arbejdet med større åbenhed og
gennemsigtighed om omkostninger. Allerede i 2008

Kundetillidsmanden kan kunderne henvende sig til, når

etablerede vi en omkostningsmåler på www.pfa.dk,

de er utilfredse med en afgørelse, der er truffet i for-

hvor alle kunne få et fingerpeg om, hvad det koster at

bindelse med en klagesag. Det giver mulighed for at få

være kunde i PFA udtrykt som en årlig omkostning i pro-

genoptaget afsluttede klagesager, og der ydes særlig

cent (ÅOP) eller i kroner (ÅOK). Samme år var vi første

rådgivning til de kunder, der stiller spørgsmål ved den

selskab, der indførte en ÅOP/ÅOK-beregning som en del

trufne afgørelse.

af kundernes årlige pensionsoversigt.

Sundhedsansvar
I 2009 udvidede vi ÅOK/ÅOP-beregningen, så den indeholdt alle direkte og indirekte omkostninger. Efter dialog med beslutningstagerne i virksomheder og hos organisationer digitaliserede vi årsoversigten. Kun ca. 15
procent af kunderne har valgt at modtage årsoversigten som brev. Resten henter den på www.pfa.dk eller
modtager den i e-boks. Dette initiativ sparer også PFA
og kunderne for en brevudsendelse af 3,5 millioner stk.
papir og 0,5 million kuverter.

Forståelighed

PFA arbejder for at styrke virksomhedernes sundhedsansvar til gavn for medarbejdere, virksomheder og
samfund.
Vi anser hele sundhedsområdet i PFA som forretningsdrevet CSR. Virksomhederne påtager sig et socialt
medansvar, når de introducerer forebyggende og hel
bredende sundhedsydelser til deres medarbejdere.
Medarbejdere, virksomheder og samfund har sociale og
økonomiske fordele af, at virksomheder gør en indsats

Vi har et program for at forbedre vores kommunikation

for at styrke sundheden blandt medarbejderne. Vi har

og tilpasse den til kundernes forventninger, så pensi-

sat os et strategisk mål om at bidrage til at løfte dan-

onsordningen opleves forståelig og relevant. Det har

skernes generelle sundhedstilstand. Vi kalder det for

resulteret i en række nye og mere forståelige pensions-

sundhedsansvar. Vi sætter fokus på sundhed internt i

begreber, som indarbejdes i PFA’s nye pensionsprodukt

PFA i forhold til vores egne medarbejdere og eksternt

PFA Plus.

hos vores kunder.

Programmet får også effekt for PFA’s øvrige produkter,

Læs mere om sundhedsansvar på www.pfa.dk/csr

hvor der er fokus på mindre print og forbedret tilgængelighed.
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kundetillidsmAnd
Kundetillidsmanden har til opgave at:
• behandle sager, hvor kunden ikke er tilfreds med

• være kundernes talsperson i sager, hvor kunden ikke
er tilfreds med en afgørelse

afgørelser truffet i PFA eller med den behandling,

• sikre, at PFA lærer af egne fejl

kunden i øvrigt har fået i PFA

• skabe åbenhed og tilfredshed om afgørelser i PFA

• skabe en enkel klageindgang for utilfredse kunder

gennem synlighed på pfa.dk og gennem årlige

• være PFA’s ansigt udadtil i forhold til klagemuligheder

rapporter om klager

i PFA

CSR rapport 2009
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Kunder og marked

Det er PFA’s mål at bidrage til at skabe sundhed på de

I alt har ca. 150.000 danskere en forsikring hos PFA,

danske arbejdspladser. Det omfatter indsatser for både

der kan hjælpe dem af med svær overvægt. Ud over det

forebyggelse og trivsel, en effektiv og hurtig indsats

konkrete vægttab, der er med til at forbedre den gene-

for sygdomsbekæmpelse og helbredelse samt en mål-

relle livskvalitet, er formålet at modvirke de følgesyg-

rettet rehabiliteringsindsats. Vores fokus har medført

domme, der kan opstå i forbindelse med overvægten fx

en række nye, supplerende løsninger til vores palette af

sukkersyge og hjertekarsygdomme.

sundhedsprodukter.
I 2009 var der 185, som benyttede denne del af forsikVirksomhederne tager et socialt medansvar ved at til-

ringen. Året før var der 142. Men vi forventer, at sund-

byde forebyggelse og behandling gennem forskellige

hedsforsikringen vil blive brugt mere fremover, i takt

sundhedsydelser. Et eksempel er PFA’s sundhedspro-

med at gennemsnitsvægten stiger i befolkningen.

dukt Helbredssikring, der bl.a. hjælper til forebyggelse
I vores årsrapport for 2009 beskriver vi, hvordan PFA

og reduktion af svær overvægt.

i årets løb har opprioriteret arbejdet med sundhed og
Mindst 15 procent af den danske befolkning har et BMI

forebyggelse som en del af pensionsordningen.

på mere end 30 og er dermed, hvad man betegner som
svært overvægtig. Har man som medarbejder gennem
sin pensionsordning en sundhedsforsikring hos PFA,
kan man få hjælp hos en diætist til at komme tilbage til
normal vægt.

Initiativer i 2009 omfatter:
1

2

3

4

5

➢Et koncept for

Et pilotprojekt om

To nye rådgivnings-

Et web-baseret

Kurser, der giver

sundhedsledelse:

at forhindre lang-

linier: En HR-linie og

værktøj, der giver

medarbejderne den

Udarbejdelse af

tidssygemelding

en Trivselslinie, hvor

ledelsen et over

nødvendige motiva-

en langsigtet stra-

forårsaget af stress

man kan få vejled-

ordnet billede af

tion og redskaber

tegi og en konkret

har givet så gode

ning og støtte, når

sundhedsindsat-

til at skabe en sun-

handlingsplan med

resultater, at PFA

livet giver udfor-

sens forankring i

dere tilværelse og

anbefalede indsat-

nu arbejder på at

dringer undervejs.

virksomheden.

et bedre arbejdsliv.

ser. Det kan være

udvide erfaringerne

Mange trivsels-

for alle, udvalgte

til en større skala.

problemer kan af-

grupper eller en-

Så flere kan blive

hjælpes ved at få

kelte medarbejdere

sikret en hurtigere

tingene talt igen-

i virksomheden.

tilbagevenden til ar-

nem, særligt inden

bejdsmarkedet.

de udvikler sig til
en personlig krise.
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Handlekraftige og
engagerede medarbejdere
Engagerede medarbejdere skaber det bedste produkt
Vi gør en aktiv indsats for at skabe en arbejdsplads,

gennemsnittet i finanssektoren, hvor fordelingen er

der kan fastholde, udvikle og tiltrække de bedst egne-

73 % mandlige ledere og 27 % kvindelige ledere.

de medarbejdere. Deres engagement, kompetencer og
motivation er en betingelse for, at vi kan levere marke-

Det er vores grundholdning, at alle skal have lige

dets bedste produkt.

muligheder uanset køn, alder og baggrund. Det gælder
mht. lige karrieremuligheder og lige vilkår. Det betyder

Vi ønsker, at vores medarbejdere udviser handlekraft,

blandt andet, at alle ansatte har to barns sygedage,

nærvær og engagement og gør en aktiv indsats for at

fuld løn under barsel i 28 uger for moderens vedkom-

skabe det rette udviklingsmiljø. Det gør vi ved at satse

mende og fuld løn i 14 uger for fædre. Mange har mulig

på udvikling af den enkeltes kvalifikationer og kompe-

heder for at arbejde hjemme for at skabe mest mulig

tencer. Det bidrager til motiverede og dygtige medar-

fleksibilitet i hverdagen.

bejdere, der også har en høj markedsværdi, hvis de en
dag forlader PFA.

Lige løn
I 2009 viste nye undersøgelser, at der for enkelte om-

Medarbejdertilfredshed og -dialog

råder i PFA kunne måles forskel på løn mellem mænd

I PFA undersøger vi jævnligt medarbejdernes engage-

og kvinder, som havde samme arbejdsfunktioner. For

ment gennem analyseværktøjet Dansk Medarbejdertil-

specialister var der en lønforskel i kvinders favør, mens

fredshedsindex*. Medarbejdernes syn på virksomheden

der for teamledere var en lønforskel i mænds favør.

danner grundlag for vigtige HR-mæsssige beslutninger
og er med til at drive PFA’s vedvarende udvikling mod at

PFA fører dialogen om ligeløn i samarbejdsudvalget og

blive en endnu bedre arbejdsplads.

har informeret alle ledere op til løn- og bonusprocessen
2010 om at være opmærksomme på, at en gennemsnit-

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen gennemføres

lig forskel i løn baseret på køn og for det samme arbej-

internt i PFA, men indeholder standardiserede spørgs-

de er uacceptabel og skal rettes op. Der vil blive fulgt op

mål, således at besvarelsen kan benchmarkes mod den

på resultatet med nye undersøgelser for ligeløn i 2010.

generelle arbejdsglæde i den private sektor. Resultatet
viser, at PFA med 74 point på en skala fra 0-100 ligger

Kompetenceudvikling

noget over gennemsnittet i den private sektor.

I PFA sætter vi fokus på kompetencer og talent. Vi satser på udvikling af den enkeltes kvalifikationer og kom-

I 2009 gennemførte vi en partiel undersøgelse, men vi

petencer ud fra en grundholdning om, at der skabes

forsætter i 2010 med at gennemføre en DMI i hele virk-

bedre resultater og opleves større arbejdsglæde, hvis vi

somheden.

bevidst arbejder med viden, færdigheder og motivation.

Lige muligheder

I 2009 supplerede vi vores interne kompetenceudvik-

I PFA arbejder vi for lige muligheder og vilkår for alle. Og

lingsprogram – ledelsestalent - med endnu et talent-

vi ønsker en god balance mellem mandlige og kvinde-

program og en mentorordning, særligt henvendt til

lige ledere. Medarbejdersammensætningen for fastan-

medarbejdere, som udviser rådgiverpotentiale. Vi har

satte medarbejdere i PFA Pension viser pr. 31. december

ligeledes opdateret vores eksisterende ledertalent

2009 en kønsmæssig fordeling på 55 pct. kvinder og 45

program med fokus på at understøtte udviklingen af

pct. mænd. På lederniveau er fordelingen 61 pct. mand-

lederpotentiale.

lige ledere og 39 pct. kvindelige. Dermed ligger PFA over
*DMI

CsR RAPPoRt 2009

vi oPFoRdReR medARbejdeRne
til At væRe Aktive og Holde sig i FoRm
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Handlekraftige og
engagerede medarbejdere

Det fremadrettede arbejde med at accelerere talentmassen med ledelsespotentiale, således at man uanset køn har udviklet de rette kompetencer og føler sig
motiveret til at arbejde som leder, indgår i udviklingen

ARBEJDSGLÆDE
100

af PFA’s HR-strategi i 2010.
80

Medarbejdertilbud, trivsel
og sundhed

60

Vi tilbyder vores medarbejdere en række attraktive
medarbejderforhold og tilbud, som skal bidrage til at
skabe en god balance mellem arbejdsliv og fritid.
Vi opfordrer også medarbejderne til at være aktive og

40

20

holde sig i form og stiller de nødvendige redskaber til
rådighed. Vores analyser viser, at det er positivt for
trivslen og sygefraværet. Over de to forløbne år har
PFA nedbragt sygefraværet fra knap 6 % til lige under
4 %. Det gode resultat skyldes blandt andet et øget
ledelsesfokus.
Medarbejderne har hvert andet år via deres helbredssikring mulighed for en forebyggende helbredsundersøgelse.
På www.pfa.dk oplyser vi mere om medarbejderforhold.

0

74

74

71

PFA Pension
2008

PFA Pension
2007

DMI
2008*

*Arbejdsmarkedet generelt
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Miljø- og klimaudfordringer
En accelereret klimaindsats

Klima og miljø er et vigtigt tema for PFA, og i foråret

Bæredygtig drift og egne reduktioner

2009 blev mange selvstændige initiativer i virksom

PFA videreførte arbejdet med at optimere drift af virk-

heden kædet sammen i én miljø- og klimastrategi for at

somhedens hovedsæde for at reducere ressourcespild

accelerere indsatsen. Strategien er offentliggjort på

fx ved at nedbringe forbrug af papir, el og varme.

www.pfa.dk og adresserer vores indsatser på investe

Reduktionerne hentes i driftsoptimeringer via indkøb af

ringsområdet, vores indkøbsprocedurer og arbejdet

strøm fra vedvarende energikilder og god medarbejder

med at reducere energiforbruget på PFA’s hoved-

adfærd, der støtter op om et hensigtsmæssigt ressour-

domicil.

cetræk. Indsatserne medvirker til, at PFA kan nå sit delmål i 2010 om at reducere sin CO2-udledning med 10 pct.
og på længere sigt blive en CO2-neutral virksomhed.

TOTALE CO2-EMISSIONER FOR PFA KONCERNEN
2007

2008

2009

2.211

2.155

2.287

CO2-Emission pr. medarbejder (ton)

1,80

1,75

1,90

Korrigeret CO2-Emission i alt (Ton)

2.211

2.155

2.219

1,80

1,75

1,84

CO2-Emission i alt (ton)

Korrigeret CO2-Emission pr. medarbejder (ton)
*Korrigerede tal er eksklusive CO2-emissioner fra flyrejser i 2009
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PFA støttede i 2009 FotoPRojektet
ClimAte CHAnge doCumentARy
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gennemFøRte ReduktionsinitiAtiveR
• ➢Etablering af bevægelsesfølere i ca. 1.000 m2 storrumskontorer, ca. 500 m2 cellekontorer og ca. 200 m2
øvrige rum = 18.500 kWh i besparelse.

• ➢Elvarme frakoblet på alle gangbroer = 28.050 kWh.
• ➢Servervirtualisering - 354 servere er virtualiseret/
konsolideret til i dag 30 servere = 1.208.394 kWh.
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FORBRUG 2009
standard regnskab CO2

udvidet regnskab CO2

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Brændselsforbrug

El og varme

Flyrejser

1.473 ton

69 ton

Egne og leasede
transportmidler

894 ton

Miljø- og klimaudfordringer
CO2-aftryk 2009

Medarbejderinvolvering

I slutningen af året underskrev PFA en klimapartner-

Det var et vigtigt mål at involvere medarbejderne i

skabsaftale med DONG Energy, som skal hjælpe PFA til

miljø- og klimastrategien. Via et korps på 40 klima

at nå sit reduktionsmål. Det er en væsentlig del af afta-

ambassadører, der på workshops trænede deres kolle-

len, at PFA aftager grøn strøm fra Horns Rev 2, verdens

ger i at tage hensyn til miljø og klima, lykkedes det at

største havvindmøllepark.

skabe en øget bevidsthed om emnet internt i PFA.

PFA udledte med udgangen af 2009 2.287 ton CO2, hvil-

Arbejdet resulterede i et katalog af ideer til, hvordan

ket er en lille stigning i forhold til de to tidligere år. Ude-

man som medarbejder kan tage ansvar og omgås res-

lades CO2-udledninger fra flytransport, falder tallet til

sourcerne hensigtsmæssigt og uden spild. Resultatet

2.219 ton CO2, hvilket svarer til 1,84 ton pr. medarbej-

var et øget fokus på unødigt spild ved print og strøm-

der pr. år.

forbrug ved arbejdsstationen.

PFA’s forbrug for regnskabsåret 2009 udgør vores

Arbejdet med at involvere medarbejderne igennem mo-

baseline for det fremadrettede arbejde med at reduce-

tiverende adfærdsprogrammer, der giver de rigtige red-

re via driftsmæssige optimeringer primært inden for

skaber til at tage hensyn på arbejde og i hjemmet, fort-

scope 1+2 dvs. egne transportmidler og brændselsfor-

sætter i 2010.

brug samt energi og varme. I Scope 3 har vi i 2009
begrænset os til at måle udledningen fra flyrejser. Vi

Indkøb og leverandørkrav

har afgrænset os fra at måle udledninger fra affald,

I 2009 omfattede miljø- og klimastrategien en revision

outsourcing, indkøb, produktanvendelse og anden

af vores krav til leverandører. Vi bad alle leverandører

varetransport under scope 3.

til Indkøb og PFA Ejendomme om at udfylde et skema
for miljøhensyn og klimaperformance. På baggrund af

Flere reducerende initiativer er blevet iværksat i anden

vores miljøscreening indgik vi i en dialog med leveran-

halvdel af 2009. De har allerede ført reduktioner med

dørerne for at få sat fokus på området. Fremadrettet

sig. Vi forventer, at det fulde reduktionspotentiale vil

miljøscreener vi leverandører forud for et udbud, og

slå igennem i 2010.

besvarelsen vil indgå som en del af tilbudssammen
ligningen. PFA ønsker, at de indkøbte produkter med-

Se klimarapport på www.pfa.dk/csr

virker til yderligere at reducere PFA’s CO2-emissioner
og er miljøvenlige.
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PFA som samfundspartner

I PFA ønsker vi at være en aktiv partner i det samfund, vi

Medarbejderpulje

er en del af. PFA har gennem tiden prioriteret at støtte

Samtidig med stiftelsen af PFA Brug Livet Fonden har vi

mange forskellige aktiviteter og organisationer.

yderligere etableret en selvstændig, intern medarbejderpulje. Medarbejdere, der arbejder for konkrete vel-

I starten af 2009 tog vi initiativ til at samle vores spon-

gørende projekter, kan ansøge PFA’s medarbejderpulje

sor- og støtteaktiviteter i én strategi. Omdrejnings-

om finansiel støtte til disse. I 2009 fik syv medarbejdere

punktet for strategien er, at vi fokuserer vores indsats

tildelt støtte. Støtten går direkte til konkrete projekter

til bestemte temaer, som ligger tæt på vores forretning.

i velgørende organisationer, som de syv medarbejdere

Hvor det er muligt, tager vi gerne aktivt del i de sager, vi

engagerer sig i.

støtter, ved at bidrage med viden og engagement oven
i den økonomiske støtte.

Læs mere om PFA Brug Livet Fonden og de sager PFA har
støttet på www.pfa.dk/csr.

Brug Livet Fonden
Et væsentligt initiativ, som vil kendetegne PFA fremover,
er stiftelsen af PFA Brug Livet Fonden. Fonden er udtryk
for vores langsigtede engagement i at støtte dem, der
bruger livet på at støtte andre. Vi har stor respekt for
det overskud og engagement, mange mennesker viser.
Med fonden ønsker vi at hylde og anspore til endnu
mere personligt engagement. Ud over fondsstøtten vil
PFA engagere sig i konkrete sager. Det betyder, at vi vil
samarbejde med modtagerne af støtten på flere områder som fx fundraising og elektronisk markedsføring,
der når bredt ud, og ved at give vores medarbejdere
mulighed for at give en hånd med.
Selve fondens aktiver består af 3 mio. kr., og det er afkastet af disse penge, som kan anvendes til uddeling
– forventeligt op til 125.000 kr. årligt. Det har været
tanken bag fonden at skabe en grundlæggende anderledes fond, der i lige så høj grad støtter en sag med ressourcer og engagement som med finansiel støtte. PFA
vælger således at blive en aktiv partner med den eller
de udvalgte sager.
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PFA bRug livet Fonden blev stiFtet i 2009
FoR At støtte ildsjæles engAgement i dAnmARk.
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Anvendt regnskabspraksis
for CSR-rapporten 2009
Med CSR-rapporten 2009 har PFA etableret et udgangs-

Ansvarlige investeringer

punkt for den fremtidige rapportering af CSR-data.

Punkt 1

CSR-rapporten er den første af sin slags i PFA og gælder

Screenede aktier og virksomhedsobligationer er op-

også som en Communication on Progres Report til UN

gjort som antallet af de i regnskabsåret 2009 screenede

Global Compact.

virksomheder, der indgår i porteføljen af aktier og virksomhedsobligationer.

Fremadrettet rapporterer PFA en gang årligt om udviklingen af CSR-arbejdet i sammenhæng med udgivelsen

Punkt 2

af årsrapporten. Det er PFA’s mål at rapportere i over-

Selskaber på engagements- og eksklusionslisten og på

ensstemmelse med GRI G3 retningslinierne for regn-

observationslisten er antallet af selskaber opgjort pr.

skabsåret 2010. CSR-rapporten for 2009 tjener i den

31. december 2009.

sammenhæng som baseline for den fremtidige rapportering. CSR-rapporten er altid gældende for samme
regnskabsår som den aktuelle årsrapport.

Handlekraftige
og engagerede medarbejdere

Følgende kvalitetskriterier og regnskabspraksis er anvendt ved udformningen af rapporten.

Punkt 3
Ved gennemførelse af medarbejderundersøgelse opgøres denne én gang årligt dog med undtagelse af 2009,
hvor kun en partiel undersøgelse blev gennemført.
DMI’en for 2008 gennemførtes med en medarbejdersvarprocent på 95 %. Medarbejdernes arbejdsglæde og
loyalitet i PFA Pension måles ud fra den overordnede
model bag European Employee Index. Modellen giver en
samlet beskrivelse af medarbejdernes arbejdsglæde.
Punkt 4
Antallet af medarbejdere er opgjort som antal fastansatte medarbejdere pr. 31. december 2009.
Punkt 5
Den kønsmæssige fordeling af medarbejdere er opgjort i antal fastansatte medarbejdere pr. 31. december 2009.
Punkt 6
Med lederniveau forstås en leder, som i vores system er
indplaceret i medarbejderkreds FD (teamleder), IF (Individuel teamleder), IO (områdechef) eller IP (Procesejer).
Fordeling af mænd og kvinder på lederniveau er opgjort
pr. 31. december 2009.
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Klima og miljø

Punkt 10

Punkt 7

Antal medarbejdere, som indgår i beregningen af CO2-

Opgørelse af energiforbrug og dermed beregning af

emissioner pr. medarbejder, er baseret på antal lønnede

CO2-emissioner omfatter alene hovedsædet beliggen-

medarbejdere i hele koncernen. Antal medarbejdere er

de på Sundkrogsgade 4, København Ø. Energiforbruget

opgjort som et gennemsnit for regnskabsåret.

omfatter henholdsvis elektricitetsforbrug og fjernvarmeforbrug. Elektricitetsleverandøren er DONG Energy,

Kvadratmeter, som indgår i beregningen af CO2-emissi-

og fjernvarmeleverandøren er Københavns Energi A/S.

oner pr. kvadratmeter, er baseret på det totale kontorareal på hovedsædet Sundkrogsgade 4, København Ø.

Ved omregning af energiforbrug til CO2-emissioner
er den anvendte omregningsfaktor ”g CO2 / kWh”. Om-

Punkt 11

elektricitetsforbru-

Anvendt opgørelsesmetode for gennemførte reduk

get er oplyst af DONG Energy. Omregningsfaktoren

tionsinitiativer og besparelser er realiserede data.

anvendt ved fjernvarmeforbruget er oplyst af Køben

Beregninger er foretaget af PFA’s interne regnskabs

havns Energi A/S. Omregningsfaktorerne er på årsbasis.

afdeling baseret på leverandøroplysninger.

regningsfaktoren

anvendt

ved

I indregning af energiforbruget er købt energi til opvarmning og elektricitet. Opgørelsen er baseret på
måleraflæsninger foretaget eksternt på månedsbasis.
DONG Energy varetager måleraflæsningerne for elektricitet, og Københavns Energi A/S varetager måleraflæsningerne for fjernvarme.
Punkt 8
Opgørelse af energiforbrug og dermed beregning af
CO2-emissioner vedrørende bilkørsel omfatter alene
brændstof anvendt ved kørsel i firmabiler stillet til
rådighed for ledelsen i PFA Pension og udvalgte PFAmedarbejdere. Forbruget er opgjort på grundlag af fakturaer, som oplyser antal liter brændstof købt.
Ved omregning af brændstofforbrug til CO2-emissioner
er anvendt omregningsfaktoren ”g CO2 / liter”. Denne
omregningsfaktor er leveret af The Greenhouse Gas
Protocol Initiative.
Punkt 9
Antal rejser og dermed tilhørende fløjne kilometer samt
beregnede CO2-emissioner er indregnet på baggrund af
PFA’s rejsearrangørers beregninger dvs. CO2-emissionstal pr. flyrejse.
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