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100 års erfaring og engagement
- Et jubilæumsår med mange nye aftryk i samfundet
2017 har på mange måder været et særligt år
for PFA. Vi har fejret 100 års jubilæum, hvilket er
blevet markeret til gavn for både kunder og samfund. Vi har i løbet af året taget initiativ til en
lang række aktiviteter med et mål om at bidrage positivt til samfundets udvikling. Hvad der
er kommet ud af aktiviteterne, har vi samlet i
denne rapport, der beskriver årets resultater for
vores arbejde med samfundsansvar og engagement i samfundets udvikling.

Medarbejdernes og kundernes engagement har stor

På den måde spænder PFA’s samfundsengagement

betydning for, at vi kan løfte vores samfundsansvar og

bredt. Vores udgangspunkt i at agere som ansvarlig

bidrage med løsninger på en lang række vigtige emner.

virksomhed er FN Global Compact og de internationa-

Det gælder emner som eksempelvis sundhed og fore-

le konventioner og principper, der er global konsensus

byggelse, inspiration til et godt seniorliv og formidling

om. Det mener vi, er det bedste udgangspunkt, når vi

af opsparingstendenser til forskellige aldersgrupper.

som virksomhed, investor og samarbejdspartner skal

Med 100 års erfaring i bagagen har vi en forpligtelse til

formidle, hvad vi står for, og hvad vi forventer af vores

at engagere os i samfundets udvikling - og det er vig-

samarbejdsrelationer.

tigt for os, at vi gør det. I anledning af jubilæet har vi
blandt andet lanceret Tænketanken - Den nye 3. alder,

Vi ser frem mod et nyt og spændende år i 2018, hvor

der har bidraget med anbefalinger til, hvordan den

vi igen har prioriteret en række nye indsatser, der skal

enkelte får det bedst mulige seniorliv frem mod 2040.

komme vores kunder, samfundet og medarbejdere til

Og vi har med humor og satire sat pension og opspa-

gavn. Vi glæder os til et år med konstruktiv kunde-

ring på dagsordenen gennem en ny kampagne med

dialog, ansvarlige investeringer, levende debat og et

Pensionstallet. Kampagnen er tænkt som en hånds-

fortsat engagement i det danske samfund.

rækning til dem, som sjældent forholder sig til emnet,
fordi det måske kan være svært at forstå eller ikke vurderes så relevant.
God læselyst.
Vi samlede i 2017 vores indsats på området for samfundsansvar i en Corporate Responsibility strategi
med titlen ’Investering i et bæredygtigt samfund

Med venlig hilsen

2017-2020’. Arbejdet med ansvarlige investeringer
og respekten for klima, miljø og menneskerettighe-

Allan Polack

der udgjorde en central del af den samlede strategi.

Group CEO

Vi har i år arbejdet med at realisere strategiens 15
indsatsområder og har blandt andet i dialog med en
række interessenter udarbejdet og offentliggjort vores
metode til at sikre, at Paris-aftalen om reduktion af
drivhusgasser integreres i vores investeringsprocesser.
Det kan der læses mere om i rapporten.
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PFA i tal og overblik 2017

70.000

Pensionsrådgivninger
(møder, telefon, web og kursus)
2016: 70.000

1,7 mio.

310

Besøgende på Mit PFA

Kunder hjulpet tilbage på arbejde

Stigning på 600.000

Tallet stiger med 247, da
implementeringen af
PFA EarlyCare® medregnes

ca.

§

1,2 mio.
Pensionskunder
2016 1,2 mio

138

485.341

Kundetillidsmandssager

Opkald til PFA Rådgivningscenter

inkl. proaktive sager

og Sundhedscenter

Stigning på 20

Stigning på 5.583 opkald

8,9
Kundetilfredshed
målt på 229.112 opkald til
PFA Rådgivningscenter

6

PFA · C R-rapport

2017

CO2
81,6

1.894 ton

Medarbejdertilfredshed

Stigning på 289 ton

Stigning på 1,6 i indekset

36 pct.

232 ton

Fald på 5 pct.

Falder med 49 ton

Andel kvinder i ledelsen

Samlet affald

1.296
Medarbejdere

(gennemsnitligt antal heltidsansatte)

Stigning på 20

34,0 mia. kr.

9,4 mia. kr.

Indbetalinger

Samlede skatter og afgifter
afregnet af PFA

2016: 31,8 mia. kr.

2016: 8,6 mia. kr.

Pension 20,5 mia. kr.
Forsikring 2,0 mia. kr.
Udbetalinger
Pension: 2016: 16,2 mia. kr.
Forsikring: 2016: 2,2 mia. kr.
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Politik og strategi sætter retning for
PFA’s samfundsengagement
PFA’s politikker for samfundsansvar og ansvarlige investeringer samt CR-strategien ’Investering i et
bæredygtigt samfund 2017-2020’ sætter retning og definerer mål for PFA’s bidrag til samfundets
udvikling. PFA’s indsatser bidrager samtidig til opfyldelsen af nogle af FN’s verdensmål for bæredygtig
udvikling.

PFA’s CR-indsatser tager afsæt i at realisere de 15 mål,

PFA bidrager til fem af FN’s verdensmål

som blev defineret i CR-strategien for 2017. Rapporten

Som en del af arbejdet med CR-strategien har PFA

beskriver arbejdet med indsatserne og evalueringen for

prioriteret at bidrage særligt til fem af FN’s 17 verdens

at sætte nye mål for 2018. Strategiens indsatser im-

mål for bæredygtig udvikling, da de er en naturlig

plementerer PFA’s politik for samfundsansvar og politik

forlængelse af PFA’s forretning. Vi vil i 2020 udarbej-

for ansvarlige investeringer. Vi fokuserer på indsatser i

de en samlet status over PFA’s bidrag til målene. FN’s

forlængelse af PFA’s kerneforretning, der kan bidrage til

verdensmål løber fra 2015-2030, og PFA har prioriteret

samfundsudviklingen med størst mulig effekt.

følgende indsatser:

Fire centrale områder for PFA’s samfundsansvar
PFA’s politik for samfundsansvar tager afsæt i PFA’s rolle
som virksomhed, investor og arbejdsgiver. Den definerer
den måde, vi ønsker at tage ansvar i samfundet. Vores
samfundsansvar er bygget op om fire centrale indsatsområder: Ansvarlig værdiskabelse, Kunder, Samfund
og Medarbejdere. Områderne er centrale for at kæde
politik, strategi og indsatser sammen. Der skabes
dermed i den årlige rapport for PFA’s samfundsansvar
en sammenfatning af årets aktiviteter og resultater.
Områderne danner baggrund for konkrete indsatser,
herunder indsatser, der relaterer sig til PFA’s ønske om
at bidrage til FN’s globale bæredygtighedsmål.

PFA baserer samfundsansvar på internationale konventioner og retningslinjer
PFA’s politik for samfundsansvar bygger på internationale principper og konventioner. Arbejdet tager
udgangspunkt i at efterleve:
• FN Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsadfærd med fokus på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. PFA tilsluttede sig principperne i 2009.
• FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, som blev en del af PFA’s politik for samfundsansvar i 2016.
• Paris-aftalen om global reduktion af drivhusgasser. Dette blev en del af PFA’s politik for samfundsansvar i 2016.
• De seks FN-baserede principper for ansvarlige investeringer, hvor PFA genindmeldte sig i organisationen Principles for Responsible Investment (PRI) i 2016.
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MusikBeRiget
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2017.
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Status over CR-strategiens
indsatser for 2017
I 2017 har PFA’s arbejde med samfundsansvar taget

10 af strategiens indsatser bestod i nye tiltag, der blev

afsæt i at realisere 15 prioriterede indsatser for 2017

igangsat i 2017. De sidste fire var en fortsættelse af

som beskrevet i CR-strategien. 14 indsatser er enten

allerede igangsatte indsatser. De realiserede indsat-

fuldt ud realiserede eller tilfredsstillende i proces,

ser beskrives i denne rapport under de relevante afsnit.

og de beskrives nærmere nedenfor. Indsatsen om at

De nævnes kort i den samlede status for at skabe et

måle PFA’s bidrag i forhold til de fem verdensmål sam-

overblik. Vi beskriver også kort i dette overblik de påbe-

les først i 2020, hvor der rapporteres om de samlede

gyndte indsatser. De vil samtidig indgå i de prioriterede

resultater og effekter af CR-strategien.

indsatser for 2018, som er beskrevet på side 12.

Overblik over arbejdet med de 15 indsatsområder i 2017
Nedenfor redegør vi kort for, hvor langt vi er nået med de enkelte indsatser og hvor, de er beskrevet i rapporten.

CR-indsatser fordelt på områder

Status ved udgangen af 2017

Ansvarlig værdiskabelse

1.

2.

3.

4.

Udvikle investeringsprocesser med fokus på at sikre, at CO2 -udledningen efterlever Paris-aftalens indhold. Herunder udarbejde en
metodik for at identificere selskaber, der modarbejder Paris-aftalens indhold samt påbegynde dialog med udvalgte CO2 -intensive
sektorer.

Metode og retningslinjer til
implementering af Paris-aftalen i investeringsprocessen er
udarbejdet. Læs mere side 16.

Offentliggøre handlingsplan og metodik for arbejdet med at
anvende FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv i
investeringsprocessen, starte implementeringen i udvalgte sektorer
og kommunikere om fremdriften med arbejdet.

Metode og handlingsplan
til implementering af FN’s
retningslinjer i investeringsprocessen er udviklet. Læs
mere side 18.

Integrere politik og principper for ansvarlige investeringer i ejendomsinvesteringer og alternative investeringer samt sikre, at
’ansvarlig skat’ integreres i screening og aktivt ejerskabsdialog
med selskaber i vores selskabsportefølje.

Alternative investeringer,
ejendomsinvesteringer og
ansvarlig skattepraksis er integreret i årshjulet for PFA’s RI
Board.

Projektering af ombygningen af PFA's domicil fokuserer på sundt
arbejdsmiljø for medarbejdere samt en høj grad af genanvendelse
af den eksisterende bygningsmasse.

Indsats gennemført
10
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Indsats fortsætter		
2017

Ombygning af domicil med høj
grad af genanvendelse, nye
systemer, der vil reducere bygningens CO2-udledning, og test
af forskellige kontormiljøer
blandt medarbejderne. Projektet fortsætter i 2018.

Indsats udskudt til 2020

CR-indsatser fordelt på områder

Status ved udgangen af 2017

Samfundet
5.

Etablere en tænketank om den tredje alder for at bidrage til samfundsdebatten med mulige løsningsscenarier for den øgede levealder.

Tænketanken - Den nye 3. alder er
etableret, se side 20.

6.

Kortlægge muligheder for anvendelse af ejendomme og materialer
på en mere energi- og ressourceeffektiv måde.

PFA er med i et pilotprojekt om midlertidig anvendelse/udlejning af en
ejendom. Projektet fortsætter i 2018.

7.

Måle PFA’s indsatser i forhold til de fem FN verdensmål, som PFA
har prioriteret.

Måling af PFA’s bidrag imod de fem
verdensmål, som PFA har prioriteret,
udskydes til 2020.

Kunderne
PFA's fokus på at formidle pension
8.

Styrke viden om pension, målrette kommunikation til specifikke
grupper og relancere Pensionstallet.

Kortlægge muligheder for samarbejde med eksterne eksperter og leverandører for at sikre bedre viden og flere muligheder for at hjælpe den
enkelte trygt og godt tilbage i arbejde efter sygdom eller skade.

9.

beskrives på side 25. Pensionstallet
er relanceret med en ny kampagne se
side 25.
Igangsat partnerskab om stresshåndtering, læs mere side 26. Indsats og
dialog om nye partnerskaber fortsætter i 2018.

Medarbejdere
10.

11.

Involvere medarbejdere i konkrete projekter via blandt andet
gå-hjem-møder og mentorordning.

Gå-hjem-møder om blandt andet
arbejdet i PFA’s tænketank. Indsatsen
fortsætter i 2018.

Revitalisere PFA’s egen sundhedsstrategi.

PFA har udarbejdet sundhedsstrategi
for medarbejderne. Strategien beskrives side 31.

Fortsættelse af eksisterende indsatser
Ansvarlige investeringer: Afholde minimum 10 Responsible Investment Boardmøder årligt med fokus på screening af investeringer,
aktiv ejerskabsdialog med selskaber og kommunikation om fremdriften med arbejdet.

PFA’s RI Board beskrives side 15.

13.

Arbejde med Code of Conduct i kontraktindgåelsesprocessen som
en del af responsible procurement.

PFA’s Code of Conduct beskrives side
19.

14.

Støtte og samarbejde med foreninger og projekter, der kåres af
PFA Brug Livet Fonden.

PFA Brug Livet Fondens aktiviteter
beskrives side 23.

15.

Struktureret NGO- og kundedialog om prioriterede indsatser på
området for samfundsansvar.

Dialog med NGO’er og kunder beskrives på side 15 og 25. På side 45
listes den strukturerede dialog om
ansvarlige investeringer.

12.

Indsats gennemført

Indsats fortsætter		

Indsats udskudt til 2020
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PFA’s CR-indsatser for 2018
PFA vurderer løbende prioriteringen af indsatser på området for samfundsansvar, da der kan opstå
behov for at håndtere nye emner i eksisterende processer. I forbindelse med evalueringen af de
prioriterede indsatser for 2017 har vi identificeret nye mål og indsatser for 2018.
De nye indsatser er vurderet i forhold til der, hvor

2018 er andet år i arbejdet med at implementere

PFA bedst muligt kan bidrage positivt til samfundets

CR-strategien ’Investering i et bæredygtigt samfund

udvikling samtidig med, at vi har vurderet, hvor der kan

2017-2020’. Vi vil fortsat prioritere indsatser, hvor PFA’s

være risiko for, at PFA kan påvirke miljø, menneskeret-

forretning kan have mulig effekt på samfundet, og hvor

tigheder og samfundet negativt.

vi har særlig viden og kompetencer at bidrage med.
I 2018 vil vi evaluere indsatserne og definere nye for

Afsættet for PFA’s fremtidige CR-arbejde skal afklares i

2019, ligesom vi igen vil rapportere på fremdrift i arbej-

2018, og der skal udarbejdes en samlet kommunikati-

det med at realisere strategien.

onsstrategi med mål, der kan bidrage til PFA’s arbejde
med ansvarlighed og understøtte den videre udvikling
af omdømmet.

CR-strategi – Investering i et bæredygtigt samfund 2017-2020
- 15 konkrete indsatsområder for 2018
Kunder

Ansvarlig værdiskabelse
1.

Udarbejde en samlet revideret skattepolitik for

8.

2.

pensionisttilværelse.

Review af arbejdet med stemmeafgivelse på børsnoterede selskabers generalforsamlinger.

3.

Hjælpe seniormedarbejdere og virksomheder
med at sikre en bedre overgang fra arbejdsliv til

PFA-koncernen.
9.

Etablere et privatkundepanel for at skabe bedre

Udarbejde metode for implementering af Paris-af-

kundeoplevelse og digitale løsninger samt revitali-

talen i PFA’s ejendomsportefølje samt fortsætte

sere PFA Sundhedsforum.

fokus på klima og medarbejdertrivsel i ombygning
Medarbejdere

af PFA’s domicil.
4.

Implementere PFA’s klimascreeningsmodel på
børsnoterede selskaber og indsatser for 2018 i

10. Etablere en mangfoldighedspolitik og revision af

handlingsplanen for at sikre, at FN’s retningslinjer

interne retningslinjer for at sikre, at vi efterlever

for menneskerettigheder og erhverv integreres i

standarder for at forebygge og beskytte medarbej-

investeringsprocessen.

dere mod korruption og bestikkelse.
11. Strategiske partnerskaber med organisationer, der

Samfund

hjælper grupper, hvor særlige medarbejderkompetencer bringes i spil for at løfte opgaven.

5.

Pilotprojekt med fokus på anvendelse af ejendomme på en mere ressourceeffektiv måde.

6.

Strategiske partnerskaber med fokus på at sætte
PFA’s data og erfaringer på sundhedsområdet i
spil.

7.

Fortsættelse af eksisterende indsatser
12. Ansvarlige investeringer: Afholdelse af minimum
10 RI Board-møder.

Lancere anbefalinger til det gode liv i den tredje alder fra Tænketanken – Den nye 3. alder og få
anbefalingerne til at leve.

13. Arbejde med Code of Conduct i kontraktindgåelsesprocessen.
14. Kåre Årets Hjertesager, samarbejde med hjertesager og koordinere PFA Brug Livet Fondens
aktiviteter på Folkemødet.
15. Struktureret NGO- og kundedialog om prioriterede
indsatser for samfundsansvar.
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Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2017.
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Ansvarlig værdiskabelse
Investeringsmidler

594 mia. kr.

Samlet investeringsafkast

26,3 mia. kr.

Ekskluderede lande / Ekskluderede selskaber

3 / 34

Ansvarlighed er en af de bærende værdier for PFA, og ansvarlig værdiskabelse er et centralt element i PFA’s CR-strategi ’Investering i et bæredygtigt samfund 2017-2020'. Som ansvarlig investor
stræber PFA efter et højt langsigtet investeringsafkast samtidig med, at kunderne kan have tillid til,
at deres opsparing investeres med respekt for mennesker, miljø og internationalt anerkendte konventioner. Ansvarlighed er også et centralt parameter, når PFA indgår kontrakter. Derfor har vi en
Code of Conduct, som er integreret i processen for kontraktindgåelse og dermed en del af vores
dialog med samarbejdspartnere.

Politik for ansvarlige investeringer

Responsible Investment Board

Politikken for ansvarlige investeringer er baseret på,

PFA’s Responsible Investment Board (RI Board) har

at PFA vil efterleve internationale FN-konventioner og

holdt 10 møder i 2017, som har haft fokus på imple-

principper, herunder de seks FN-støttede principper for

mentering af PFA’s politik for ansvarlige investeringer.

ansvarlige investeringer(PRI), FN Global Compact’s 10

PFA og screenings- og engagementsselskabet GES har

principper, FN’s retningslinjer for menneskerettigheder

i løbet af året været i dialog med en række selskaber,

og erhverv samt Paris-aftalen om global reduktion af

og RI Boardet har løbende vurderet fremdriften i disse

drivhusgasser. PFA fokuserer på at omsætte de inter-

sager. Boardet har desuden udarbejdet retningslinjer

nationale konventioner til handling i PFA, på at tilegne

for PFA’s tilgang til at sikre, at både Paris-aftalen og

sig de nødvendige data og på at integrere dem i pro-

FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv

cesserne på investeringsområdet.

integreres i investeringsprocessen. Det beskrives på
side 16.

PFA’s politik for ansvarlige investeringer er i 2017 blevet opdateret for at sikre, at PFA efterlever Komitéen

I PFA prioriterer vi dialog med interessenter. Derfor

for God Selskabsledelses anbefalinger for aktivt ejer-

har boardet i årets løb holdt møder med en række

skab. Ved opdateringen har vi tilføjet en forventning

organisationer for at håndtere særlige emner og

om, at de selskaber, PFA investerer i, agerer skatte-

sikre udvikling i arbejdet med ansvarlige investerin-

mæssigt ansvarligt, og PFA screener selskaberne for

ger. Det gælder blandt andet emner som oprindelige

at vurdere, om de efterlever OECD’s BEPS-handlings-

folks rettigheder i forhold til olieledningen Dakota

plan om korrekt skattebetaling og har en ansvarlig

Acces Pipeline, investeringer i tobaksaktier og ansvar-

skattepraksis.

lig skattepraksis. I 2018 fastholder boardet sit fokus
på ansvarlig skat og stemmeafgivelse på internationale
selskabers generalforsamling.

PFA tilbyder investeringer i en bæredygtig investeringsfond
I slutningen af 2017 fik PFA’s kunder mulighed for at investere i fonden ’UBS Globale Bæredygtige Aktier’
via ’Du investerer’. Fonden er udvalgt, fordi den havde det bedste afkast og er baseret på en ’best in class’tilgang til bæredygtige investeringer. Den har blandt andet frasorteret tobaks- og våbeninvesteringer.
Derudover investerer fonden i langsigtede temaer som energi, vand og sundhed. Arbejdet med at udvælge
fonden er sket parallelt med, at PFA har haft dialog med kunder og organisationer om blandt andet investeringer i tobaksaktier.
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Aktivt ejerskab i 2017

PFA ønsker at være en aktiv ejer i de selskaber, vi inve-

bliver løbende opdateret på vores log for aktivt ejer-

sterer i. Aktivt ejerskab dækker over flere forskellige

skab på pfa.dk.

aktiviteter som monitorering og screening af investeringer, dialog med selskaber, stemmeafgivelse og

Vi har i årets løb afsluttet vores dialog med Syngenta.

eventuelt frasalg og eksklusion. I afsnittet nedenfor

Dialogen startede i 2014 og har fokuseret på kritisa-

beskrives en række af aktiviteterne, mens mere speci-

ble forhold i Syngentas leverandørkæde. Dialogen har

fikke data kan findes i rapportens dataafsnit side 43.

haft til formål at vurdere selskabets tiltag, da Syngenta igangsatte en multi stakeholder-konsultation

Monitorering og screening af selskaber og lande

og derefter to pilotprojekter i Indien. Selskabets fokus

PFA benytter rådgiveren Global Engagement Services

i disse aktiviteter har været at forbedre processerne

(GES) til at screene mulige brud på PFA’s politik for

for at sikre betaling af mindsteløn i leverandørkæden.

ansvarlige investeringer. Opstår der mistanke om brud

Syngenta er i mellemtiden blevet opkøbt og er ikke

på politikken i et selskab, hvor PFA har investeringer,

længere børsnoteret. PFA har ikke længere investerin-

undersøger GES sagen og går i dialog med selskabet

ger i selskabet.

om efterlevelse af de internationale konventioner, som
vores politik er baseret på.

Vi samarbejder med andre investorer om dialog med selskaber for at øge effekten af selskabsdialogen. Det sker

Vi vurderer løbende resultaterne af GES’ dialog. Formå-

både i PRI og Nordic Engagement Cooperation (NEC),

let er at tage stilling til, om der er fremdrift i dialogen,

som PFA blev medlem af i efteråret 2017. I 2018 forven-

eller om vi selv, eller sammen med andre investorer,

tes det, at NEC-medlemmerne vil starte et fokus på at

skal gå i dialog med et selskab for at skabe fremdrift

afdække potentielle brud på menneske- og arbejdstager-

i retning af efterlevelse af PFA’s politik for ansvarlige

rettigheder i en specifik sektor, der ikke adresseres i et

investeringer. I 2017 har GES evalueret 209 sager med

tilstrækkeligt omfang på nuværende tidspunkt.

potentielle brud på politik for ansvarlige investeringer
blandt selskaberne i vores investeringsporteføljer.

I løbet af året har vi holdt møder med eksterne forvaltere fra både Danmark, England og USA for at

PFA screener og analyserer selv investeringer i uden-

diskutere fremgangen i deres arbejde med ansvarli-

landske statsobligationer med udgangspunkt i PFA’s

ge investeringer. På møderne blev specifikke selskaber

metode og retningslinjer for arbejdet med ansvar-

diskuteret for at adressere mulige brud på PFA’s politik

lige investeringer i statsobligationer. Der foretages

for ansvarlige investeringer, og forvalterens fremdrift i

ikke engagementsdialog med lande, da det anses for

dialogen med selskaberne blev ligeledes berørt.

et udenrigspolitisk anliggende. I 2017 har der været
særlig fokus på Venezuela, som har gennemgået en
negativ udvikling både politisk og økonomisk. Landet er under et stigende pres fra sin befolkning og det
internationale samfund efter afholdelsen af et kon-

Nordic Engagement Coorporation

troversielt valg i 2017. Vi har besluttet at fastholde

- samarbejde om dialog med selskaber

sine investeringer i venezuelanske statsobligationer

PFA blev medlem af NEC i 2017. De øvrige med-

og følger udviklingen i den internationale dialog med

lemmer er: Folksam (Sverige), KLP (Norge) og

regeringen mod en stabilisering.

Ilmarinen (Finland). Medlemskabet af NEC gør det
muligt at samarbejde om dialog med selskaber og

Aktiv ejerskabsdialog med selskaber og forvaltere

dermed styrke vores stemme. NEC-medlemmerne

GES har i 2017 været i dialog med 89 selskaber i

mødes fire gange årligt for at diskutere fremdrift

PFA’s portefølje om 109 sager, hvoraf 10 sager med

i dialogen med selskaber, vurdere mulig ny dia-

bekræftede brud på PFA’s politik er blevet løst ved, at

log og lukke eksisterende dialog, når opsatte mål

selskaberne har ændret praksis. PFA har været direkte i

er opnået. NEC udarbejder årligt en rapport, der

dialog med 13 selskaber om mulige brud på PFA’s poli-

beskriver arbejdet med aktivt ejerskab i regi af NEC.

tik for ansvarlige investeringer. Udviklingen i dialogen

PFA · C R-rapport

2017

15

Eksklusion

Sådan implementerer PFA Paris-aftalen

PFA ekskluderer selskaber, når det vurderes, at der er

PFA har i 2017 udarbejdet retningslinjer for, og en

et brud på PFA’s politik for ansvarlige investeringer og

metode til, at implementere Paris-aftalen i investe-

det ikke gennem dialog med det pågældende selskab

ringsprocessen. Det er sket ud fra en konstruktiv dialog

har været muligt at gøre vores indflydelse gældende.

med blandt andet Verdensnaturfonden (WWF). Der

Vurdering af mulig eksklusion følger processen i PFA’s

findes forskellige data og metoder til at opgøre selska-

retningslinjer for eksklusion. I 2017 ekskluderede vi

bers CO2 -udledning, og det er ikke endeligt afklaret,

det amerikanske selskab Energy Transfer Equity og

hvor meget CO2 investorer kan udlede og samtidig

dets datterselskab Energy Transfer Partners. Årsagen

efterleve målene fra Paris-aftalen. Derfor udviklede vi

til eksklusion er, at selskabet ikke ønskede at indgå i

i 2017 vores egen metode, der inkluderer data fra tre

en dialog med PFA om sin dialog med den oprindeli-

forskellige leverandørkilder.

ge befolkning i forbindelse med Dakota Access Pipeline
projektet i USA. Derudover fjernede vi L3 Technolo-

Metoden omfatter PFA’s noterede aktier og obligati-

gies Inc fra eksklusionslisten, efter selskabet havde

oner, og den skal sikre en databaseret tilgang til at

bekræftet, at det ikke længere er associeret med pro-

vurdere en række forskellige parametre inden for CO2 -

duktionen af klyngevåben.

og miljøpåvirkning af selskaberne. Der er tre trin i
metoden, som vist i figuren på næste side:
• Trin et består af en kortlægning af den samlede
porteføljes CO2 -udledning.
• Trin to består af PFA’s egen klimascreening, som
favner alle selskaber, der enten er omfattet af en
energiintensiv branche, eller som udleder uforholdsmæssig meget CO2 i forhold til den øvrige

Eksempel på dialog med selskaber involveret

sektor. Screeningen inddrager blandt andet den

i Dakota Access Pipeline

aktuelle udledning, andelen af reserver og selska-

I marts 2017 publicerede FN’s Special Rapporteur

bets muligheder inden for anvendelse af bæredyg-

en rapport, der beskrev, hvordan de oprindelige

tige energikilder.

folks rettigheder var blevet krænket i forbindelse

• Trin tre har fokus på selskaber, hvor klimascreenin-

med konstruktionen af Dakota Access Pipe-

gen viser, at der ikke er fokus på selskabets

line (DAPL), North Dakota, USA. PFA havde på

klimapåvirkning og på selskaber, der ikke har

daværende tidspunkt investeringer i Phillips 66,

forholdt sig til deres energiforbrug eller sat mål for

Enbridge, Energy Transfer Equity (ETE) og dets

CO2 -udledningen, eller måden, hvorpå de bidrager

datterselskab Energy Transfer Partners (ETP) og

til den grønne omstilling. Det sker ved at udarbejde

forsøgte at etablere en dialog med selskaberne

selskabsspecifikke kvalitative analyser og vurdere,

som følge af FN-rapporten. Som det eneste sel-

om investeringen i selskabet efterlever målsætnin-

skab valgte ETE ikke at respondere på vores ønske

gerne fra Paris-aftalen.

om dialog. Derfor valgte vi senere at ekskludere
ETE og ETP, da det ikke lykkedes at få etableret en

Metoden er tilgængelig på pfa.dk og bliver løbende

konstruktiv dialog.

integreret i investeringsprocessen, hvor vi også har

PFA er fortsat i dialog med, og har stadig inve-

fokus på at bidrage til den grønne omstilling via inve-

steringer i, Phillips 66 og Enbridge - to selskaber,

steringer i energieffektive projekter baseret på sol- og

der har minoritetsinvesteringer i selskabet bag

vindenergi.

DAPL. Dialogen omhandler både selskabernes
egne processer, politikker for at konsultere loka-

PFA’s forventninger til 2018 er at skabe et bredere

le interessenter og deres mulighed for at påvirke

klimafokus på investeringer, sikre bedre data og kvali-

selskabet bag DAPL ved at gøre brug af deres

tative analyser, skabe yderligere dialog med en række

indflydelse.

selskaber og samarbejde i internationale fora om klimapåvirkningen.
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Sådan implementerer PFA Paris-aftalen

PFA’s børsnoterede aktier og obligationer

3

1

CO2 -kortlægning

2

PFA’s klimascreening

Kvalitativ selskabsanalyse

Ingen yderligere CO2 -analyse

PFA har som målsætning for 2018 at udarbejde en

Analysen viste, at PFA ligger godt i forhold til to-gra-

metode og kortlægge mulige scenarier for at forankre

ders-scenariet, idet vores aktieportefølje havde en

efterlevelse af Paris-aftalen på vores ejendomsporteføl-

dobbelt så stor eksponering mod genanvendelig ener-

je. Med en stigende ejendomsportefølje både nationalt

gi i forhold til et to graders scenarie. Analysen viste

og globalt vil der være behov for en systematik, der

også, at vi har en undervægt af kul, olie og gas i for-

tager udgangspunkt i det data, der er tilgængeligt på

hold til den andel, der er forventet i det anvendte

området. Kortlægningen erstatter de seneste års fokus

to-graders-scenarie. Ifølge scenarieanalysen måtte en

på energiforbruget i den danske ejendomsportefølje,

investor på PFA’s størrelse maksimalt være ekspone-

da fokus nu er en samlet indsats på tværs af hele por-

ret mod 3 millioner tønder olie, hvor vores eksponering

teføljen.

var under 2 millioner tønder. PFA’s investeringer i bilindustrien indikerede, at der var en overeksponering

Medlemsskab af Institutional Investors Group on

mod bilproducenter, som producerer biler med en for-

Climate Change (IIGCC)

brændingsmotor. Denne eksponering forventes at

PFA har i 2017 meldt sig ind i den internationale kli-

ændre sig, efterhånden som flere bilproducenter plan-

maorganisation IIGCC. Herigennem samarbejder vi med

lægger produktion af elbiler.

andre investorer om at sætte klima på den globale
dagsorden og på at opnå en konsistent klimalovgivning

PFA’s CO2-udledning i aktieporteføljen i 2017

i EU og globalt.

PFA udleder mindre CO2 end vores referenceindeks. Det

Samarbejde om klimascenarieanalyse

aktieportefølje i 2017. Forskellen skyldes primært, at

PFA har deltaget i et Europæisk projekt udarbejdet

vi investerer i selskaber i forsyningssektoren, der udle-

af WWF, som blandt andet bestod i, at tænketan-

der mindre CO2 end deres konkurrenter. Beregningen er

ken 2 Degrees Investing Initiative gennemførte en

lavet på baggrund af normaliseret data for udledning

klimascenarieanalyse af vores aktieportefølje. For-

af CO2 per million USD investeret i de respektive sekto-

målet var at vurdere, om de selskaber, vi investerer i,

rer. Formålet med denne opgørelsesmetode er at sætte

viser vores kortlægning af CO2 -udledningen fra PFA’s

efterlever ambitionen fra Paris-aftalen om at begræn-

fokus på de primære kilder til CO2 -udledningen og på

se temperaturstigningen til maksimum to grader.

forholdet mellem PFA’s portefølje og referenceindekset.

Case

PFA investerer i verdens største havvindmøllepark - Walney Extension
I 2017 investerede vi i verdens største havvindmøllepark, Walney Extension. Det
danske energiselskab Ørsted har en ejerandel på 50 procent, mens PFA har en ejerandel på 25 procent. Vindmølleparken har en samlet kapacitet på 659 MW og kan
dermed forsyne mere end en halv million britiske hjem med strøm fra en vedvarende energikilde. Selve vindparken ligger i Det Irske Hav ca. 19 km fra Walney Island i
Cumbria i det nordvestlige England og dækker et areal på 145 km2.
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PFA’s CO2-udledning i aktieporteføljen i 2017 set i forhold til referenceindekset
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PFA

Industri
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Energi
Alle andre sektorer

Implementering af FN’s retningslinjer for

Derfor har vi udviklet vores eget ’heatmap’, som er

menneskerettigheder og erhverv

baseret på en række selskabsspecifikke målepunk-

PFA har som mål at implementere FN’s retningslinjer

ter i forhold til negative påvirkninger af samfundet.

for menneskerettigheder og erhverv i investerings-

Målepunkterne tager blandt andet højde for, om der i

processen. I 2017 udarbejdede vi derfor retningslinjer

screeningen er konstateret, at selskabet bryder OECD’s

for området og dertil en metode og en handlingsplan.

og FN’s retningslinjer, hvor mange brud på internatio-

Disse er tilgængelige på pfa.dk. Formålet er at sikre, at

nale retningslinjer, der er konstateret hos selskabet, og

den due diligence proces, der er central for FN’s ret-

om selskabet har en menneskerettighedspolitik.

ningslinjer, forankres i PFA’s investeringsproces. Dette
er sket ud fra en konstruktiv dialog med en række inte-

Metoden dækker forskellige scenarier for, hvordan

ressenter herunder Mellemfolkeligt Samvirke.

PFA som henholdsvis minoritetsaktionær eller ejer
med kontrollerende indflydelse skal agere i forhold

Due diligence-begrebet i FN’s retningslinjer er også en

til selskaber, der påvirker menneskerettighederne

del af OECD’s retningslinjer for multinationale selska-

og samfundet negativt. Aktiv ejerskabsdialog, åben-

ber. Retningslinjerne tager afsæt i, at virksomheder

hed om fremdrift i dialogen og samarbejde med andre

og investorer arbejder med at integrere due diligence

investorer om at udøve indflydelse på et selskab er de

processer i deres politiker og ledelsessystemer. Derfor

områder, PFA har sat fokus på i arbejdet med FN’s ret-

har PFA nu samlet en tilgang til kortlægning af porte

ningslinjer. Handlingsplanen beskriver de aktivklasser,

føljens risici for at forårsage, bidrage til eller være

der prioriteres i 2018 og i 2019. Prioriteringen er pri-

direkte forbundet til en aktuel eller potentiel negativ

mært begrundet i, at der internt i PFA skal indarbejdes

påvirkning af menneskerettigheder, miljø og klima. Til-

en række data og nye processer, som skal evalueres,

gangen indbefatter også måden, hvorpå vi vil agere for

inden nye aktivklasser inddrages.

at adressere og forebygge negative påvirkninger.
Som investor er det vanskeligt at etablere et overblik
over de potentielle negative påvirkninger, som en portefølje på flere tusinde selskaber kan have.
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Det gør PFA for at implementere FN’s retningslinjer for
menneskerettigheder og erhverv i investeringsprocessen
• Kortlægger områder, hvor PFA som investor kan forårsage, bidrage eller være direkte forbundet til
negative påvirkninger af samfundet via vores investeringer.
• Prioriterer indsatsen for at implementere FN’s retningslinjer med fokus på sager, hvor der er konstateret en negativ påvirkning eller, hvor der er formodning om en påvirkning af uforholdsmæssig
stor karakter eller,hvor omfanget af berørte er stort. Der udarbejdes interne processer for at sikre,
at data integreres i investeringsovervejelserne, før en investering besluttes på de områder, hvor
indsatsen er prioriteret.
• Integrerer due diligence processen som en del af den aktive ejerskabsdialog med de selskaber og
eksterne forvaltere, som PFA er i dialog med.
• Overvejer eventuelle frasalg og eksklusioner.
Læs mere om retningslinjer, metode og handlingsplan på pfa.dk.

Forankring af politik for ansvarlige investeringer i

kontraktindgåelses i PFA. I 2017 har PFA revideret poli-

ejendomsporteføljen

tikkerne for outsourcing og kontraktindgåelse, og der

Politik for ansvarlige investeringer gælder for alle aktiv-

er udarbejdet en databehandleraftale. Disse skal alle

klasser i PFA’s portefølje. I 2017 har der fortsat været

styrke indkøbsprocessen og sikre, at arbejdet med

fokus på at forankre politikken både i ejendomsin-

Code of Conduct integreres fuldt ud. For at få et bedre

vesteringer i Danmark og globalt. Ved investeringer

overblik over hele kontraktporteføljen og leverandører-

i Danmark anvendes PFA’s Code of Conduct, som er

nes forpligtigelser har PFA etableret en intern funktion,

baseret på internationale konventioner og retnings-

som skal skabe de rette processer og løbende følge

linjer. Code of Conduct danner udgangspunkt for

op på, at alle aftaler og leverancer efterlever PFA’s ret-

dialogen om PFA’s forventninger til vores samarbejds-

ningslinjer for Responsible Procurement. For at samle

partnere, herunder forvaltere, administratorer og

overblikket og understøtte den interne funktion opti-

entreprenører. De underskriver vores Code of Conduct,

malt vil PFA implementere et nyt Contract Management

når de respektive aftaler indgås. Ved ejendomsinve-

system.

steringer i udlandet arbejder PFA med at implementere
en metode, der sikrer, at PFA’s politik for ansvarlige

Alle områdedirektører med mandat til at indgå kontrak-

investeringer er en del af den samlede due diligence

ter med eksterne samarbejdspartnere har deltaget i

proces for investeringer i ejendomme i udlandet.

et introduktionsforløb til PFA’s politik for kontraktindgåelse og proces for Responsible Procurement. I 2018

Responsible Procurement er en del af PFA’s kon-

vil PFA desuden etablere et korps af kontraktansvar-

traktindgåelse

lige i hvert direktørområde, som skal sikre, at driften

PFA’s Code of Conduct er baseret på FN Global Com-

kommer tættere på kontraktforpligtigelsen fra leveran-

pacts principper for ansvarlig virksomhedsadfærd og

døren. Det skal sikre en bred forankring af processerne

sætter fokus på leverandørens arbejde med ansvarlig-

- også når det kommer til, hvordan PFA forholder sig til

hed. Dette indbefatter leverandørens ledelsessystemer

eksterne samarbejdspartnere, der ikke efterlever PFA’s

og due diligence i forhold til potentiel negativ påvirk-

Code of Conduct.

ning af menneskerettigheder og miljø. PFA’s Code
of Conduct er en del af processen for indkøbs- og
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Samfund
PFA ønsker at bidrage positivt til samfundsudviklingen. Vi har gennem de sidste 100 år opbygget
viden og erfaring, som vi bidrager med. Vores størrelse og markedsandel gør, at vi er forpligtet til at
anvende den viden, vi har, og derigennem tage et medansvar for udviklingen af vores samfund.

*

PFA bidrager til samfundet på en måde, så vores kunder kan leve livet – hele
livet. Halvdelen af alle børn, der bliver født i dag, kan forvente at blive 100 år,
teknologien udvikler sig med lynets hast, og vi skifter job oftere end før. Det
stiller krav til fleksibiliteten i samfundet, og det giver samtidig nye muligheder
for den rolle, PFA har og kan have i forhold til vores kunder og samfundet.
Det skal kunne betale sig at spare op til pension

man er en ansvarlig investor, der arbejder med at inte-

I 2017 har PFA arbejdet videre med at udvikle indsatsen

grere internationale konventioner og FN-retningslinjer i

med at varetage vores kunder og danskernes interes-

investeringsprocessen. Det har vi gjort gennem debat-

se over for politikere og lovgivere. Vi har prioriteret at

indlæg, deltagelse i en høring i Folketinget og gennem

omsætte vores faglighed og forklare, hvad nye lovforslag

arrangementer på Folkemødet. PFA har også haft en

vil betyde for pensionskunder i praksis. I 2017 har rege-

repræsentant i erhvervsministerens arbejdsgruppe om

ringen præsenteret to udspil, der tilsammen skal løse

en ny vejledning for ansvarlige investeringer.

samspilsproblemerne og sikre, at det altid kan betale
sig at spare op til pension, uanset hvilken indtægt du

Tænketanken – Den nye 3. alder gentænker

har. PFA har afgivet høringssvar og været i dialog med

seniorlivet

regeringen og folketingets partier for at medvirke til at

Danskerne lever længere, og i 2040 vil flere af os blive

gøre udspillene mindre komplekse og lettere at omsæt-

100 år gamle. Seniorlivet skal ikke handle om afvikling

te i praksis. Det ene udspil er vedtaget, mens det andet

og alderdom, men om udvikling og frihed til at opleve

forventes vedtaget i foråret 2018. PFA følger derudover

noget nyt. I lyset af levetidsændringerne og de store

udviklingen med EU-kommissionens udarbejdelse af et

ændringer i verden omkring os valgte PFA at sætte

paneuropæisk pensionsprodukt.

fokus på at gentænke en række forhold for den tredje alder. Derfor oprettede vi i 2017 Tænketanken - Den

Debat og vidensdeling om ansvarlige investeringer

nye 3. alder. Tænketanken har haft til formål at skabe

En af PFA’s absolutte kernekompetencer er investering

debat om og komme med anbefalinger til, hvordan

og forvaltning af kundernes langsigtede opsparing. Vi

man kan sikre det gode liv i den tredje alder frem mod

ønsker at være en ansvarlig investor og har i 2017 været

2040. Tænketankens samlede anbefalinger offentliggø-

med til at sætte fokus på de dilemmaer, der er, når

res i 2018.

PFA blev 100 år – og det gør du måske også!
I 2017 fyldte PFA 100 år, og vi har benyttet jubilæet som en anledning
til at sætte fokus på de levevilkårsændringer, den stigende levealder
vil medføre for den enkelte og for samfundet. Det har vi gjort under
overskriften: PFA fylder 100 år – og det gør du måske også!
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Ordskælv
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2017.
ordskaelv.org
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Tænketankens arbejde og debatter
Tænketanken består af 12 deltagere og er bredt
funderet med repræsentanter fra både foreninger,
organisationer, industrien, eksperter og arbejdsmarkedets parter. I arbejdet med at gentænke fremtidens
seniorliv har tænketanken haft tre overordnede spor:
1. Sundhed og livskvalitet
2. Overgangen fra arbejde til pensionisttilværelse
3. Bolig og sociale relationer.
Tænketankens arbejde har løbende været sat til
debat. PFA satte blandt andet det gode liv i den tredje alder til debat på Folkemødet på Bornholm, hvor vi
igen i år var guldsponsor. Det skete med temaer som
fremtidens seniorbolig, fleksibel tilbagetrækning og
dilemmaer i seniortilværelsen. På konferencen Danmark frem mod 2040 blev tænketankens foreløbige
anbefalinger præsenteret og diskuteret af en række
forskere og fagpersoner. Tænketankens medlemmer
tog deres feedback med til det videre arbejde med
anbefalingerne.
PFA bygger kollegier til over 1.000 studerende
PFA har haft stor fordel af den udvikling, som Danmark
har gennemgået de sidste 100 år. Vi ønsker at bidrage
til, at udviklingen af et højt fagligt uddannelsesniveau kan fortsætte. Som en del af PFA’s 100 års-fejring
besluttede vi derfor at opføre fire kollegier i henholdsvis Odense, Aalborg, Aarhus og København over
de kommende år. Formålet er at skabe moderne og
attraktive studieboliger, der imødekommer den boligmangel, som mange studerende oplever. Projektet er
drevet af en ambition om at udvikle optimale rammer
for både læring, fællesskab og bæredygtighed. Det første kollegie vil stå færdigbygget i Odense i 2020.
PFA Seniorboligstandard® sætter fokus på det
gode seniorliv
I 2017 har vi udviklet PFA Seniorboligstandard®, der
stiller 46 konkrete krav til, hvordan fremtidens senior
egnede boliger bygges. Den er dermed en del af
fundamentet for det gode seniorliv. Det skal eksempelvis være let at bevæge sig rundt i boligen, ligesom
adgangen til at komme ind og ud skal være god. Der
planlægges allerede en række projekter, hvor PFA
Seniorboligstandard® anvendes i byggeriet. I Hillerød opføres 50 seniorvenlige boliger, i Gartnerbyen
i Odense opføres 36 seniorvenlige boliger og PFA’s
seniorbofællesskabsprojekt i Horsens, der udvikles
sammen med Realdania, bygges alle boliger i overensstemmelse med standarden.
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Gigtramte Børns Forældreforening
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2017.
gbf.dk

Årets Hjertesager

5

Informationsfilm

5

Sager på Folkemødet

12

Antal stemmer om Årets Hjertesager

30.189

Følgere på fondens Facebookside

36.000+

For PFA Brug Livet Fonden er det vigtigt at sætte fokus

og PFA kunne ved et event med bestyrelsesmedlem

på de mange ildsjæle, der frivilligt gør en stor ind-

for fonden, Bjørn Nørgaard, afsløre, at der var ind-

sats for at hjælpe udsatte eller sårbare grupper med

samlet 814 hjerter. Dermed fik fonden en donation

at bruge livet. Fonden kårer hvert år Årets Hjertesa-

på 162.800 kr., som øremærkes udlodning. Senere på

ger, og i samarbejde med PFA sætter fonden i løbet af

året gik og løb PFA-medarbejdere i DHL-stafetten. Det

året fokus på sagerne, blandt andet ved at tilbyde dem

udløste en PFA-donation til fonden på 500 kr. pr. hold

taletid i PFA’s program på Folkemødet på Bornholm.

og et samlet beløb på 33.000 kr.

Film med hjertesager

Inspiration til seniorer

I 2017 satte fonden i samarbejde med PFA fokus på

Når arbejdslivet trappes ned og udsigten til pensi-

nogle af Årets Hjertesager ved at producere og lancere

onstilværelsen nærmer sig, er der mange, der finder

en film om og med dem. Fem hjertesager takkede ja til

plads til frivillige gøremål. Derfor var fonden og fire

en film, som blev udformet i tæt samarbejde. Filmene

hjertesager også til stede med en stand ved kundear-

blev lanceret henover året og fik en bred eksponering.

rangementet PFA Seniordag, som satte fokus på det

De blev vist både på fondens hjemmeside, på Face-

gode seniorliv for 800 deltagere. Fondens stand var

book og på sagernes egne platforme. Filmene blev

velbesøgt, og der var en god dialog fondens arbejde

flittigt delt, liket og kommenteret på fondens Face-

såvel som de enkelte sagers aktiviteter

bookside, hvor opslagene tilsammen nåede næsten
150.000 visninger samt likes og kommentarer.
12 hjertesager deltog i events på Folkemødet
Fonden var igen i år en del af PFA’s telt på Folkemødet.
12 hjertesager havde takket ja til at deltage i fondens program. Sammen med hjertesagerne var fonden
vært for en række debatter om blandt andet udsatte i
Danmark, psykisk sårbarhed som en styrke på arbejdsmarkedet og samt nedlæggelse af amternes betydning
for personer med handicap.
Øget synlighed og medarbejderengagement
På Folkemødet blev der også sat fokus på PFA Brug
Livet Fonden, hvor PFA’s medarbejdere sammen med
repræsentanter fra hjertesagerne delte hjerte-flyers ud.
For hvert hjerte, der fandt vej retur til PFA’s telt, gav
PFA 200 kr. til fonden. Mange støttede op om tiltaget,
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Kåring af Årets Hjertesager
I slutningen af 2017 kårede fonden fem nye hjertesager blandt de 59 sager, der blev indstillet til støtte på
pfabruglivetfonden.dk. På hjemmesiden havde alle mulighed for at stemme på deres favorit. På de to uger,
afstemningen forløb, besøgte mere end 27.000 unikke brugere siden, og der blev givet over 30.000 stemmer.
De 15 sager, der fik flest stemmer, blev indstillet til fondens bestyrelse. Bestyrelse ønskede med valget af Årets
Hjertesager at støtte en række konkrete projekter. Lige fra forskning i vacciner, og landbrugsudvikling i Afrika,
til et skriveværksted for sårbare sjæle og til aktiviteter for børn og familier, der er ramt af sygdom.
Årets Hjertesager
Gigtramte Børns Forældreforening modtog 50.000 kr. til familiekurser:
Foreningens formål er at sikre de bedste vilkår for børn med gigt. Det gør den bl.a. ved at arbejde for at forbedre
behandlings- og bistandstilbud, informere om og synliggøre børnegigt for omverdenen og holde kurser for familier
med gigtramte børn.
MusikBeRiget modtog 25.000 kr. til musikbesøg på danske hospitaler:
MusikBeRiget er et initiativ dannet af professionelle musikere, som ønsker at bringe musik ind til indlagte og pårørende på hospitaler. Målet er gennem levende musik at skabe gode minder og mellemmenneskelige oplevelser
midt i en hverdag fyldt med sygdom og behandling.
Ordskælv modtog støtte til at styrke skriveværkstedets digitale platform – anslået værdi 25.000 kr.:
Ordskælv er et skriveværksted og non-profitforlag, der kobler sårbare unge med professionelle kunstnere og giver
ordet til dem, vi ofte hører om, men sjældent hører fra.
Patientforeningen Danmark modtog 50.000 kr. til forskning i aluminium i vacciner:
Patientforeningen Danmark arbejder for patienternes interesser. For højere patientsikkerhed, sikker diagnosticering, bedre behandlingskvalitet og forbedrede forhold for sygemeldte.
WutomiAgri modtog 50.000. til landbrugsuddannelse i Mozambique:
WutomiAgri er en non-profit hjælpeorganisation og landbrugsskole, der giver unge mennesker i Mozambique redskaber til at tage ansvar for eget liv. Organisationen uddanner de unge til iværksættere, der kan bryde mønstret af
arbejdsløshed og fattigdom i landet ved at drive et rentabelt landbrug.

Fem film om hjertesager
I 2017 producerede vi film med fem hjertesager, som blev kåret året før. Filmene kan ses på fondens hjemmeside
og hos hver af de fem hjertesager:

Børns Voksenvenner

Sølund Musik-Festival

Foreningen for Børn med Handicap

Cystisk Fibrose Foreningen

– og deres Familier
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Julemærkefonden

Kunder
PFA vil sætte kunden i centrum og fokusere på den enkelte kundes behov. Kundeoplevelsen er helt
central for PFA. Det gælder både på de digitale platforme, i rådgivningen og kontakten med vores
sundheds- og rådgivningscenter, og når klager og kritiske henvendelser håndteres.

*

PFA vil gøre pension forståeligt for alle kunder. Vi rådgiver og sætter pension i
perspektiv til den enkelte kundes livssituation, alder og behov. Informationen
skal være enkel og lettilgængelig, så den understøtter kundens valg, og vi
prioriterer sammentænkning af digitale løsninger og mulighed for selvbetjening
højt. PFA arbejder med feedback på kritiske henvendelser og klager, så uheldige
oplevelser minimeres fremadrettet.
Kunder med i produktudviklingen

Seniorkunderådet har i 2017 afholdt fem møder, og

For at sætte kundernes ønsker og behov i centrum

der er planlagt fire møder i 2018.

involverer PFA kunderne, når produkter og ydelser
udvikles. Det er med til at sikre, at vi skaber helheds-

Anderledes kampagne for Pensionstallet

orienterede løsninger, der gavner den enkelte kunde,

får fat i ny målgruppe

virksomheden og samfundet på den lange bane. PFA’s

I 2017 relancerede PFA det digitale værktøj Pensi-

strategiske tilgang til sundhedsområdet er blandt

onstallet og gik samtidig i markedet med en bred

andet baseret på data fra ca. 500.000 privatkunder

kampagne: ”Mød dit ældre jeg”. Formålet med kam-

og erfaring fra mere end 400 indsatser med virksom-

pagnen var at gøre pension mere nærværende og

hedskunder. Kunderne og er også inde over tilblivelsen

inspirerende for de 35-50-årige. Det gjorde vi ved at

af nye strategier. PFA’s kunderåd har i årets løb blandt

kombinere det digitale værktøj med humor og satire.

andet givet input til produktet PFA EarlyCare® før
lancering, debatteret ansvarlige investeringer og betyd-

Pensionstallet hjælper med at afklare, om man sparer

ningen af at leve op til Paris-aftalens klimamål.

nok op til sin pensionisttilværelse, og værktøjet er tilgængeligt for alle. På den måde kan vi engagere flere

Når konkrete produkter udvælges og testes til et

danskere i deres pension og gøre pension til noget,

konkret formål, sker det ofte i samarbejde med en virk-

der er lettere at forholde sig til og tale om.

somhedskunde eller med PFA’s egne medarbejdere. På
den måde kan vi bedre vurdere, om løsninger og resul-

Resultater fra Pensionstal-kampagnen

tater matcher de behov, vi oplever hos kunderne.

I kampagneperioden fra den 30. oktober til den
10. december besøgte 107.049 personer Pen-

I forbindelse med udvikling af digitale værktøjer har vi

sionstallet.dk - heraf tog ca. en tredjedel selve

i årets løb arbejdet med at integrere kunders ønsker

testen på siden. Kampagnen har medført en stig-

og feedback i processen med at udvikle Investerings-

ning i kendskabet til Pensionstallet fra 59 pct. i

guiden, som er et selv- og medbetjeningsværktøj til at

februar 2017 til 84 pct. i december 2017 blandt

fastlægge kundens investeringsprofil. Det har resulte-

PFA’s egne kunder. Det viser en spørgeskemaun-

ret i en bedre forståelse af den endelige anbefaling til

dersøgelse foretaget af PFA.

kunden. Investeringsguiden lanceres primo 2018.
Samtidig viser tal fra en undersøgelse foretaget
Etablering af PFA’s Seniorkunderåd

af Epinion for PFA blandt alle danskere, at 58 pct.

I 2017 etablerede PFA et Seniorkunderåd, som består

synes ”godt” eller ”meget godt” om kampagnen, og

af ni kunder i aldersgruppen 59-70 år med en for-

halvdelen af de adspurgte tolker kampagnen som

deling på fem mænd og fire kvinder. Formålet er

en påmindelse om, at de skal huske at spare op til

at skabe et fortroligt rum med en fokusgruppe af

deres pension. 44 pct. mener, at PFA’s budskab om

PFA’s egne kunder, der kan sparre om produkter og

at gøre pension mere nærværende og nemt at tale

behov og bidrage med hurtig respons på nye idéer.

om er forståeligt eller går rent igennem.
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PFA inspirerer kunder til det gode seniorliv

Formålet er at tage afsæt i den enkeltes situation

Vi har i 2017 afholdt 152 seniorkurser for kunder i

og gennem en målrettet indsats finde vejen tilbage i

alderen 55+. Kurserne tager afsæt i kundernes pen-

arbejde, hvor det er muligt. Derfor tildeler PFA et for-

sionsøkonomi, og det betyder hele den økonomi, der

løb, som tilpasses kundens behov.

indgår, når lønnen skal erstattes af andre indtægter, fx
offentlige ydelser, opsparede midler i værdipapirer og

I 2017 har vi via PFA EarlyCare®, Aktiv Skadebehand-

friværdi i huset. Meget ofte er kurset suppleret med et

ling og HR Ledersparring været i berøring med 1424

tema om arv, testamente og begunstigelse og for de

kunder, som har været sygemeldt i mere end 14

lidt længere kurser også et tema, der handler om sen-

dage, og vi har ved årets afslutning hjulpet 310 tilba-

karrieren og overgangen til pensionstilværelsen på det

ge i arbejde.

mentale og praktiske plan. I alt 4.487 kunder deltog i
kurserne i årets løb.
Vi afholdte som noget nyt PFA Seniordag. Her var

Nyt partnerskab sætter fokus

PFA-kunder i aldersgruppen 60+ og deres ægtefæl-

på stresshåndtering for ledere

ler inviteret til en dag med fokus på pension og det

PFA indgik i 2017 en eksklusivaftale med

gode seniorliv. Vi havde samlet 19 udstillingsstande,

erhvervspsykolog Marie Kingston. Hun er en af

der præsenterede områder indenfor sundhed, bolig,

landets førende eksperter i stressforebyggelse

oplevelser, økonomi, aktivitet og beskæftigelse. Der-

og -håndtering og medforfatter af bogen ’Stop

udover bød arrangementet på fem relevante oplæg

Stress’, der blev kåret som årets ledelsesbog i

fra hovedscenen, og kunderne havde mulighed for at

2016. Sammen med Marie Kingston har vi udvik-

booke et møde med en pensions- eller bankrådgiver fra

let ’PFA Stresshåndtering for ledere’, som er et

PFA. Der var i alt 800 seniorer samlet til seniordagen.

forløb, virksomhedskunder og organisationer kan
tilkøbe. Formålet er at klæde vores kunder på til

Øget indsats for at forebygge og hjælpe syge

at forebygge og reducere antallet af stressrelate-

medarbejdere tilbage på arbejdet

rede skader.

PFA lancerede i 2017 PFA EarlyCare®, som er en
helhedsorienteret strategi, hvor den enkelte med-

Forløbet ’PFA Stresshåndtering for ledere’ hen-

arbejder kan få hjælp allerede ved første sygedag

vender sig til alle PFA’s virksomhedskunder og

ved en sygemelding på minimum 14 dage. Det sker

organisationer. Det er meget redskabsoriente-

ved, at rådgivere sidder klar til at rådgive og hjæl-

ret. Det vil sige, at lederne får konkrete redskaber,

pe med at sammensætte et forløb, som både har

de kan bruge til at håndtere og forebygge stress.

fokus på den enkeltes umiddelbare symptomer og

Et af værktøjerne er ’Stresstrappen’, som viser

på øvrige sundhedsrelaterede parametre – både

udviklingen fra trivsel til stress, hvilke symptomer

privat- og arbejdsrelaterede – for at hjælpe med-

lederen kan kigge efter, og hvilke indsatser lede-

arbejderen godt, hurtigt og varigt tilbage. Dermed

ren konkret kan gøre for at forebygge, at stress

sættes det hele menneske i fokus i PFA EarlyCare®.

udvikler sig hos medarbejderen.

Siden lanceringen er der håndteret 677 PFA EarlyCare®-henvendelser. En stor andel af henvendelserne
kommer fra kunder og ledere, som har behov for

Kundetillidsmand ser forløbet

social- og sundhedsfaglig sparring, vejledning og

med kunderenes øjne

rådgivning. 80 pct. af henvendelserne er psykisk

PFA’s kundetillidsmand er kundernes repræsentant i

relaterede med en overvægt af stressproblematikker.

PFA. For os er kundernes tillid meget vigtig, og derfor
er det centralt, at vi har en person, som kunderne kan

26

Aktiv Skadebehandling er PFA’s målrettede indsats

henvende sig til, hvis de ikke er trygge ved en situa-

til de kunder, som har været sygemeldt mere end

tion eller har spørgsmål. Kundetillidsmanden kan ikke

tre måneder og søger om udbetaling ved nedsat

omgøre sager eller klagesager fra afdelingen for Kla-

erhvervsevne eller allerede får udbetalt dette.

ger & Kundetilfredshed. Kundetillidsmanden lytter til
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Virksomhedskunder

5.451

Kunder

1,2 mio.

Rådgivninger på telefon, face to face, telefon og kurser

70.016

Telefonopkald til PFA Rådgivningscenter

229.112

Telefonopkald til PFA Sundhedscenter

256.229

Kunder hjulpet tilbage i arbejde

310

Kundetilfredshed (opkald til PFA Rådgivningscenter)

8,9

Antal klager

343

Kundetillidsmandssager

138

kundens oplevelse, hjælper med at navigere i pensi-

skub i deres sag eller giver et godt råd til, hvordan de

onsverdenen og viderebringer kundernes oplevelse

kommer videre. Der er også kunder, der har lyst til

til hele PFA, så processer og produkter løbende bliver

at fortælle PFA om en dårlig oplevelse, så vi kan lære

mere kundeorienterede. I 2017 behandlede kundetil-

af vores fejl. Det handler om at lytte og forstå kun-

lidsmanden 138 sager. Det er 20 sager mere end året

dens problem og prøve at imødekomme kunden ved

før og en stigning på 17 pct.

at give råd og vejledning. Ved at forklare de forskellige sammenhænge og muligheder og ikke mindst, at

Selvom vi gør vores bedste, sker det ind imellem, at

vi anerkende uhensigtsmæssigheder løser vi i langt de

en kunde får en dårlig oplevelse med PFA, når de har

fleste tilfælde kundens problem. I 2017 har kundetil-

fået en henvendelse behandlet. Derfor kan vores kun-

lidsmanden imødekommet kunderne i 81 ud af de 138

der henvende sig til kundetillidsmanden, som taler

henvendelser.

med dem om deres oplevelse og eventuelt sætter

Oversigt over temaer for kundetillidsmandsager i 2017
• Sagsbehandlingstid og overholdelse af tidsfrister. PFA skal sørge for, at kunderne oplever, at
aftaler overholdes. Rådgiverne skal derfor have fokus på, at tidsfrister er afstemt med den enkelte
kunde, og at kunden altid er orienteret om forløbet. I 2017 er der implementeret flere selvbetjeningsmuligheder, som er med til at give en endnu bedre kundeoplevelse.
• Jobskifte. PFA skal sikre en god og tryg proces og informere kunderne om vigtigheden af, at de
aktivt træffer en beslutning og overholder frister for eventuelle videreførelser, da forsikringsdækninger ellers kan bortfalde . (Da PFA er underlagt Finanstilsynets regelsæt på området, skal givne frister
altid overholdes, da det er vigtigt, at alle kunder har ens vilkår.)
• Gennemsnitsrente og ydelsesgaranti. Gennemsnitsrenteordninger med ydelsesgarantier er meget komplekse. Mange kunder tror fejlagtigt, at de er omfattet af en rentegaranti. Kundetillidsmanden kan give kunderne indsigt i, hvordan garanterede pensionsydelser fungerer og betrygge kunden
i, at alt går rigtigt for sig. PFA arbejder med at integrere gennemsnitsrenteordningerne i Mit PFA, så
kunderne får en endnu bedre oplevelse.
• Legitimering. Ny lovgivning i 2017 på hvidvaskområdet har betydet, at PFA er forpligtet til at indhente legitimationsoplysninger fra hver enkelt kunde. Det kan virke uforståeligt for en loyal kunde
eller kunder med mindre depoter, men PFA skal altid overholde gældende lovgivning. Ved god dialog
med kunden kan den komplekse lovgivning langt bedre forklares.
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Ordskælv
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2017.
ordskaelv.org
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Udfald i kundeklager for 2017

27 pct. imødekommet.
Kundehenvendelse afklares gennem
dialog og kunden frafalder klagen.

14 pct. medhold.
Kunden har fået ret i det, der var klaget over.
6 pct. verserende
3 pct. bortfalder
4 pct. delvist imødekommet

46 pct. ikke medhold

Kundernes klager håndteres

Forsikrings- og pensionsprodukter kan være kom-

I PFA håndterer vi klager i en selvstændig afdeling for

plekse. For nogle kundehenvendelser kan det være

Klager & Kundetilfredshed, der er forankret i vores juri-

tilstrækkeligt med en uddybende forklaring af et pro-

diske enhed. Afdelingen behandler allerede opståede

dukt eller af den problemstilling, som kunden har

klager og fokuserer desuden på at øge kundetil-

rejst. I de situationer afslutter vi klagesagen som

fredsheden bredt. Målet er at lokalisere og proaktivt

’imødekommet’. Det er positivt for både PFA og

eliminere de faktorer, der giver anledning til utilfreds-

kunderne. PFA får mulighed for at blive klogere på

hed, og som i sidste ende får kunderne til at føle sig

kundernes behov. Vi har i 2017 imødekommet kun-

nødsagede til at klage.

derne i 93 ud af de 343 klager, hvor kunderne har
frafaldet deres klage, fordi de fik en forklaring på det,

Der har i 2017 været 343 klager. Det er en stigning på

de har klaget over.

16 pct. i forhold til 2016, hvor PFA fik 296 klager. Der
har generelt været en øget aktivitet i forhold til kun-

Sager ved Ankenævnet for Forsikring

dehenvendelser i 2017, og der har også været flere

Der er i 2017 indbragt 92 klager over PFA til Ankenæv-

lovgivningsmæssige initiativer, som har medført et

net for Forsikring. Det er desværre en stor stigning i

skærpet fokus fra kunderne. Det gælder blandt andet

forhold til 2016, hvor der blev indbragt 44 klager, hvil-

i forhold til forebyggelse af hvidvask. På trods af stig-

ket dog var et usædvanligt lavt antal i forhold til de

ningen i antallet af klager har der i 2017 været et fald

forudgående år. Antallet af klager i 2017 er imidlertid

i antallet af kunder, der får medhold i klagerne fra 25

fortsat relativt lavt set i forhold til, at PFA har 1,2 mio.

pct. i 2016 til 14 pct. i 2017.

kunder, og at der i 2017 har været knap 645.000 kundeinteraktioner.

I klageafdelingen har vi særligt fokus på forventningsafstemning med kunderne. Afdelingen registrerer og

Ankenævnet for Forsikring har i 2017 behandlet og

analyserer alle klager, som PFA modtager. Derud-

afsluttet 61 klager over PFA, mens der i 2016 var tale

over registreres de kundehenvendelser, der vedrører

om 43 afsluttede klager. Samlet set har PFA i 2017

problemstillinger, som har et bredere sigte end den

fået helt eller delvist medhold i 82 pct. af de afslutte-

enkelte kundes udfordringer. Det giver et mere

de ankenævnssager. Vi bestræber os på til enhver tid

anvendeligt billede af, hvilke tendenser og generel-

at være professionelle og ansvarlige, når der træffes

le forbedringspunkter PFA kan igangsætte i forhold til

afgørelser.

PFA’s service, kundetilgang og produkter.
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Medarbejdere
Engagerede medarbejdere er vigtige ambassadører for at udbrede kendskabet til PFA. For at PFA får
succes med de ambitiøse mål i Strategi2020 er det vigtigt med dedikerede medarbejdere.

*

PFA vil sikre en klar retning, et højt engagement og en sund arbejdsplads.
Strategi2020 er PFA’s samlede forretningsstrategi frem mod 2020. Strategien
har været omdrejningspunkt for indsatserne i 2017, ligesom medarbejderne blev
involveret i fejringen af PFA’s 100 års jubilæum og forankringen af det nye brand,
der blev lanceret i 2017.
Fortsat højt medarbejderengagement

Da PFA i efteråret lancerede sit nye kundeløfte - ’PFA

PFA måler hvert år medarbejdernes engagement og

- mere til dig’ - blev dette for eksempel benyttet som

arbejdsmæssige energi. Engagement og energi er

en anledning til at sætte PFA’s strategi på dagsorde-

væsentlige faktorer for at skabe de præstationer og

nen: Først blev direktørgruppen klædt på, siden de

resultater, der skal til, for at PFA lykkedes med sin

130 ledere i PFA, og derefter kom turen til alle med-

Strategi2020. I 2017 deltog 90 pct. af medarbejderne

arbejdere på en dialogdag, hvor der var mulighed for

i engagementsmålingen, hvor deltagerprocenten året

at få brand og strategi konkretiseret på 10 forskel-

før var knap 93 pct. PFA’s samlede score landede på 6

lige stationer. På stationerne havde medarbejderne

på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er bedst. Dermed viser

mulighed for at komme tæt på topledelsen og medar-

målingen, at PFA’s medarbejdere trives med deres kol-

bejdere i udvalgte projekter og stille spørgsmål til dem.

leger, er motiverede i deres arbejde, og at de har et

Efter dialogdagen fik samtlige ledere et dialogkit, hvor

højt engagement, der ligger signifikant over branchens

hvert team skulle arbejde videre med at definere deres

benchmark på 5,5.

bidrag til strategi og brand. Aktiviteterne har været
værdsat blandt medarbejdere og ledere. Det viser til-
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PFA’s mål for engagement og arbejdsmæssig ener-

fredshedsmålinger fra ledermøder og dialogmøder,

gi var i 2017 på index 79,0. Målet blev overgået med

hvor tilfredshed ved ledermødet var 77 pct. svarede

en samlet engagementsscore på 81,6. Topscorerne i

5 eller 6 på en 6-skala, og ved dialogmøderne svare-

målingen var medarbejdernes engagement, og i hvor

de 97 pct. 3 eller 4 på en 4-skala. Samtidig viste årets

høj grad kolleger og teams er værdsat og bakker hin-

engagementsmåling, at kommunikation og involvering

anden op. De scorede hver 6,4 på 7-skalaen. Laveste

af medarbejderne har bidraget til en stigning i med-

score var ’muligheden for at udføre arbejdsopgaver

arbejdernes forståelse af PFA’s mål og retning. De to

i rette kvalitet’ og ’manglende værktøjer til at udfø-

mål ”direktionen i PFA kommunikerer klart om mål og

re arbejdet effektivt’, som landede på henholdsvis 5,4

resultater i forhold til Strategi2020” og ”jeg har en god

og 5,6 på en 7-skala, hvilket stadig må betegnes som

forståelse af PFA’s strategi og retning” steg med hen-

værende højt.

holdsvis 0,5 og 0,3 fra 2016 til 2017.

Involverende kommunikation om PFA’s strategi,

Arbejdspladsvurdering 2017

brand og jubilæum

PFA gennemførte i 2017 den lovpligtige arbejdsplads-

I 2017 har PFA’s Strategi2020 fortsat været funda-

vurdering, der har til formål at give indsigt i de største

mentet for en række interne aktiviteter, der skal sikre

opmærksomhedspunkter i forhold til medarbejdernes

en bredere forankring af mål og retning blandt med-

fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Arbejdspladsvurde-

arbejderne. Derudover har PFA’s 100 års jubilæum og

ringen komplementerer på det psykiske område den

fejringen af dette året igennem dannet en rød tråd i

tidligere gennemførte engagementsmåling. Arbejds-

den interne kommunikation, som har været med til at

pladsvurderingen viste, at medarbejderne er tilfredse

skabe stolthed og engagement blandt medarbejderne.

med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
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Antal medarbejdere (gennemsnitlige heltidsansatte)

1.296

Medarbejderengagement (omregnet til indeksscore)

81,6

Sygefravær

3,2 pct.

PFA Sundhedstal

73,8

Kvinder i ledelse

36 pct.

Dog er der enkelte opmærksomhedspunkter i forhold

36 procent kvinder i PFA’s ledelse

til det fysiske arbejdsmiljø som afskærmning, ventilati-

PFA har et mål for andelen af kvindelige ledere på 40

on og toiletforhold, der bringes videre i arbejdet med

pct. Ved udgangen af 2017 lå andelen på 36 pct., det

PFA’s nye domicil i Marina Park. De største udfordrin-

vil sige lige under målet. Andelen af kvindelige ledere

ger i relation til den psykiske arbejdspladsvurdering

har de seneste år varieret en smule, hvor andelen af

er, at ca. en tredjedel af PFA’s medarbejdere ikke

kvinder i PFA’s ledelse har været henholdsvis 41 pct.

oplever, at de kan nå deres arbejdsopgaver inden for

i 2014, 38 pct. i 2015, 41 pct. igen i 2016 og 36 pct. i

arbejdstiden. Dog fremgår det, at trivslen er høj. Med-

2017. Da andelen af kvinder i ledelsen har balanceret

arbejderne føler sig trygge på arbejdet og eventuel

omkring de 40 pct., har der ikke været igangsat sær-

sygdom håndteres professionelt og proaktivt.

lige tiltag for at øge den samlede andel af kvindelige
ledere.

Ny sundhedsstrategi i PFA
Vi har i 2017 udarbejdet en ny sundhedsstrategi, der

Ses der på fordelingen af kvindelige ledere på team-

lanceres for medarbejderne i starten af 2018.

leder-, chef- og direktørniveau, er fordelingen

Formålet er at skabe rammerne for at fremme initiati-

henholdsvis 41, 34 og 21 pct. ved udgangen af 2017.

ver til fortsat at have sunde medarbejdere, som også

Her er det særligt andelen af teamledere og chefer,

kan bidrage til en sund præstationskultur i PFA. Derud-

som er faldet i forhold til 2016 fra en andel på hen-

over vil PFA være et sundhedslaboratorium for tiltag og

holdsvis 48 og 37 pct.

ydelser, som medarbejdere kan være med til at afprøve. Dermed bidrager PFA’s medarbejdere til at samle
erfaring i forhold til de ydelser, som også kommer
vores kunder til gavn.
Sundhedsstrategien tager afsæt i data fra PFA’s sundhedsscreening, hvor 73 pct. af medarbejderne deltog.
PFA’s medarbejderes gennemsnitlige sundhedstal
var 73,8. Det ligger dermed i kategorien sund og en
anelse over benchmark på 73,4. Strategien dækker følgende sundhedsstrategiske fokusområder: Motion og
bevægelse, kost, mental balance og restitution. I tillæg
til den nye strategi udarbejdes en årlig plan for sundhedsfremmende initiativer. Planen for 2018 har fokus
på mentalt overskud og psykisk trivsel, ligesom der
fortsat vil være fokus på indsatsen med fysisk bevægelse i arbejdsdagen.
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Om denne rapport
Denne rapport beskriver PFA-koncernens indsatser og resultater af arbejdet med samfundsansvar i 2017. Rammen for arbejdet er PFA’s politik for samfundsansvar fra 2016, som er udmøntet i
CR-strategien ’Investering i et bæredygtigt samfund 2017-2020'. Rapporten indeholder en status
på arbejdet med at gennemføre CR-strategiens 15 konkrete indsatser for 2017, der er beskrevet
i CR-rapporten for 2016. Dermed følger rapporten op på de indsatser og mål, vi har sat på området for samfundsansvar i 2017. Rapporten beskriver tillige 15 konkrete indsatser, som vil være
fokuspunkter på CR-området for 2018. Rapporten redegør således for, hvordan PFA’s politik for
samfundsansvar implementeres i PFA, og den redegør for de mål, vi har sat for arbejdet med at
forankre politikken fremadrettet.

Rapporten omfatter PFA-koncernen. PFA Holdings

Struktur for denne rapport

årsrapport, denne CR-rapport og CR-siderne på

Denne rapport indleder med en redegørelse af rammen

pfa.dk opfylder til sammen kravene om rapporte-

for samfundsansvar i PFA og giver i overblik en status

ring af virksomhedens samfundsansvar i henhold til

på implementeringen af CR-strategiens 15 indsatser

årsregnskabsloven og anbefalingerne om aktivt ejer-

for 2017. Rapporten er herefter struktureret omkring

skab fra Komitéen for God Selskabsledelse. Samtidig

de fire centrale elementer i PFA’s politik for samfunds-

udgør de nævnte rapporter PFA’s Fremskridtsrapport

ansvar: Ansvarlig værdiskabelse, Kunder, Samfund og

(COP) til FN, som omhandler PFA’s implementering af

Medarbejdere. I hvert kapitel er de enkelte indsatser

FN Global Compacts 10 principper. På side 40 findes

fra CR-strategien foldet ud og på den måde beskrevet i

et overblik, der forklarer, hvordan vi i årets løb har

den kontekst, hvor de indgår.

arbejdet med at efterleve principperne for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø

I rapportens sidste del har vi samlet data og CR-nøgle-

og antikorruption. På side 41 findes en oversigt, der

tal. Det er beskrevet, hvordan vi har samlet og beregnet

beskriver, hvordan vi efterlever anbefalingerne om

tallene, og hvordan tallene repræsenterer data, der kan

aktivt ejerskab fra Komitéen for God Selskabsledelse.

beskrive PFA’s arbejde med samfundsansvar. Tallene i
dataafsnittet præsenteres i forhold til foregående år for

Risici og vurdering af væsentlighed

at give et billede af udviklingen på området.

PFA har i årets løb evalueret CR-indsatsen i forbindelse med implementeringen af CR-strategien. Arbejdet

PFA’s ansvarlighedsmodel er beskrevet på side 38 og

med at definere CR-indsatser for det følgende år har

er med til at sikre, at læseren let kan navigere i rappor-

taget afsæt i evalueringen og i en væsentlighedsvur-

tens datadel. Ansvarlighedsmodellen er opdateret, så

dering for PFA. Derudover har vi inddraget emner,

den afspejler årets indsats med at implementere vores

som PFA i årets løb har været i dialog med en række

politik for samfundsansvar. PFA’s miljøregnskab ind-

interessenter om. Det gælder særligt emner inden

går i data-afsnittet, hvor affald, papir og CO2 -forbrug

for ansvarlige investeringer.

fremgår. Tallene i dataafsnittet angiver 2017-tal, der
sammenlignes med tal fra de to foregående år. I rap-

I 2017 har vi fortsat vores arbejde med at risikovur-

portens tekstdel inkluderes primært tal fra 2017 sat i

dere CR-indsatsen. Det er sket som led i evalueringen

forhold til året før. Tallene vil blive inkluderet, hvor det

af CR-indsatsen og for at sikre, at de processer,

er relevant.

der anvendes, er solide. Desuden skal det afdække, hvorvidt de prioriterede indsatser forebygger

Kontaktperson vedrørende denne CR-rapport og

de identificerede risici. Risikovurderingen sker fort-

PFA’s arbejde med samfundsansvar er:

sat ud fra emner identificeret i 2016. I skemaet på

Corporate Responsibility Manager,

side 33 er emnerne gengivet, og risikovurderingen er

Koncernkommunikation & Eksterne Relationer,

opdateret i forhold til vores erfaringer fra 2017 og

Mette Vadstrup, mev@pfa.dk

målsætninger for 2018.
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Oversigt over PFA's risikovurdering på området for samfundsansvar

Risici

Mulighed for PFA

Forebyggelse

Investere i grøn omstilling.
Klimahensyn er integreret i politik for
ansvarlige investeringer.

Negativ miljø- og klimapåvirkning.

Redegøre for PFA’s interne indsats for at
reducere miljøpåvirkningen.
Måle og kommunikere om PFA’s
miljøregnskab.
Sænke CO2 -udledningen i PFA’s ejendomme
og øvrige porteføljer.

Paris-aftalen integreres i
investeringsprocessen.

At PFA’s medarbejdere eller kunder
involveres i korruption, bestikkelse eller
hvidvask.

Beskytte kunder og medarbejdere mod
involvering i ulovlig og uetisk adfærd.

Der er etableret interne processer for
at undgå, at medarbejdere involveres
i bestikkelse og hvidvask. PFA har en
whistleblower-portal, hvor medarbejdere,
kunder og samarbejdspartnere har adgang til
at indberette sager.

At medarbejdere pga. sygdom eller andet
pludselig ikke længere har mulighed for at
arbejde.

PFA EarlyCare® har fokus på forebyggelse.
PFA Aktiv Skadehjælp hjælper kunder/
medarbejdere tilbage på arbejdet.

Både PFA Aktiv Skadebehandling og PFA
EarlyCare® har fokus på forebyggelse.

At miste troværdighed ved ikke at leve op
til de forventninger, der kan være til at PFA
som markedsleder arbejder med at bidrage
til samfundsudviklingen.

Samarbejde med branchen og bidrage med
viden og erfaring for at øge kendskabet til
pension, sundhedsforsikringer og arbejdet
med ansvarlige investeringer.

PFA er medlem af relevante
brancheorganisationer og samarbejder med
branchen gennem disse. PFA bidrager til
samfundsdebatten gennem pressen og ved
bl.a. afholdelse af konferencer, deltagelse på
Folkemødet mv.

Forkert rådgivning af kunder eller utilfredse
kunder.

Øge forståelsen for privatøkonomi og
pensionsforhold og gøre det lettere for
kunderne via digitale løsninger. Uddanne og
certificere PFA’s rådgivere.

PFA har samlet og offentliggjort sine
rådgivningsanbefalinger. PFA har online
rådgivningsværktøjer som pensionstjek
og investeringsguiden. PFA’s rådgivere
certificeres på Forsikringsakademiet i
pensions- og nedsparingsrådgivning samt
efterlevelse af MiFid-reglerne. For utilfredse
kunder er der klagemuligheder og en
kundetillidsmand, de kan henvende sig til.

At leverandører og samarbejdspartnere ikke
respekterer menneskerettigheder.

Øge kendskabet til FN Global Compact og
arbejdet med ansvarlig virksomhedspraksis
blandt samarbejdspartnere.

PFA’s Code of Conduct er indarbejdet i
kontraktindgåelsesprocessen.

Være åben om PFA’s investeringsprocesser,
og hvordan FN-konventioner integreres.

Rapportering og offentliggørelse af tekster
på pfa.dk.

Integrere mere data for at overvåge
selskaberne i PFA’s børsnoterede portefølje.
Foretage kontrolbesøg i forbindelse med
dialog med et selskab.

Målsætning om at integrere mere ESG-data i
investeringsprocesserne.

Sikre at medarbejdere er engagerede, sunde
og trives på arbejdspladsen.
Mangfoldighed blandt PFA’s medarbejdere.

Der er medarbejderpolitikker og en årlig
engagentsmåling med opfølgende dialog
i afdelingerne. Der udarbejdes også den
lovpligtige APV med fokus på psykisk og
fysisk arbejdsmiljø. Der er udarbejdet en
sundhedsstrategi for PFA.
I 2018 udarbejdes en mangfoldighedspolitik.

At PFA via sine investeringer bidrager
til ulovlige aktiviteter som fx brud på
menneskerettigheder.

At medarbejdere diskrimineres
eller ikke trives.
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Risici

Mulighed for PFA

Forebyggelse

At PFA sættes i forbindelse med uetisk
skattepraksis.

Forbedre kendskabet til, hvordan ansvarlig
skattepraksis er prioriteret i PFA.

PFA har en skattepolitik for, hvordan PFA
agerer på området.
PFA screener selskaber i sin børsnoterede
investeringsportefølje for uetisk
skattepraksis.

At transparens om aktivt ejerskabsdialogen
med et selskab medfører, at selskabet
mister tilliden til dialogen.

Transparens giver mulighed for, at berørte
parter kan orienteres om fremdriften i en
dialog.

PFA har som målsætning at arbejde med
mere åbenhed om arbejdet med aktivt
ejerskab, men skal balancere åbenhed i
forhold til dialogen med selskabet.
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Patientforeningen Danmark
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2017.
patientdanmark.dk
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CR-nøgletal og fakta
Denne del af rapporten indeholder PFA’s nøgletal og data for arbejdet med samfundsansvar. Tallene
præsenteres efter samme struktur som kapitlerne i rapporten og sammen med tal fra de to foregående år. Formålet er at give et overblik over, hvordan PFA’s politik for samfundsansvar efterleves og at
beskrive udviklingen. Det er hensigten at give læseren mulighed for at læse dette bilag som en selvstændig del uden at skulle slå op i rapporten for beskrivelser af konkrete aktiviteter. Hvis tallene har
ændret sig væsentligt fra forrige år, eller der er indført en ny måde at opgøre tallene på, beskriver vi
det kort i det enkelte skema.

Bag tallene i rapporten
Tallene i rapporten er baseret på de tal, der samles, opgøres og anvendes for aktiviteterne i PFA-koncernen. Valget
af data er prioriteret i forhold til at kunne sætte tal på en række aktiviteter og målsætninger, der er sat på CR-området i PFA og dermed gøre dem målbare.
Tal samlet og registreret i PFA
De tal, som er samlet og registreret i PFA, vedrører det samlede antal kunder, kundehenvendelser og klager samt
anvendelsen af produkter og tilfredshedsmålinger i PFA. Opgørelsen af de forskellige kategorier er baseret på den
måde, de enkelte områder opgør tal i forhold til registrering af rådgivninger, e-mails, opkald og behandlede sager.
Derudover er data for medarbejdere og medarbejderforhold også samlet og beregnet internt i PFA. Alle tal er samlet efter årets opgørelse og gælder for 2017.
Tal for CO2- og ressourceforbrug i PFA
For tallene om CO2- og ressourceforbrug i PFA er der involveret en række leverandører af el, varme, papir og
transport, som alle har leveret tal efter opgørelsen af 2017. Beregningsmetoden for CO2-forbruget er fortsat Klimakompassets CO2-beregner, som PFA tog i brug i 2015. Dermed er tallene fortsat sammenlignelige. Det samlede tal
er opgivet først i rapporten, de øvrige tal er alene angivet i dataafsnittet nedenfor som PFA’s miljøregnskab.
Tal for CO2-kortlægning af obligations- og aktieporteføljen
PFA har arbejdet med at kortlægge CO2-forbruget i obligations- og aktieporteføljen med udgangspunkt i tal fra
leverandører, der samler selskabernes CO2-udledning. Tallene, som PFA offentliggør på side 18, står alene, da
der ikke findes sammenlignelige tal fra tidligere år. Vi har i 2017 udarbejdet vores egen screeningsmetode, og
fremover vil det være muligt at anvende mere robust og sammenlignelig data i forhold til aktie- og obligationsinvesteringerne. Der arbejdes i 2018 på at kunne afklare en metode for arbejdet med at integrere Paris-aftalen i
ejendomsporteføljen. Indtil der foreligger mere konkrete data, er investeringsområdet ikke en del af PFA’s samlede
miljøregnskab.
Tal for arbejdet med ansvarlige investeringer
Tal for selskabsscreeninger og dialog med selskaber er baseret på samarbejdet med en ekstern leverandør og log
af de selskaber, PFA selv har været i dialog med i årets løb. Data for afstemning er baseret på PFA’s egen log og det
antal selskaber, PFA’s samarbejdspartner har leveret analyse og vurdering på.
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PFA koncernen organisationsdiagram

PFA-Fonden 49 %

PFA Brug Livet Fonden

Øvrige aktionærer 51 %

PFA Holding A/S

PFA Pension,
forsikringsaktieselskab

PFA Asset
Management A/S

PFA Bank A/S

76 %
PFA
Ejendomme A/S

PFA U.S.
REIT, Inc.

PFA Kapitalforening*

PFA Investment
Fund

(inkl. 8 datterselskaber)

PFA Property
Investment A/S
(inkl. 2 datterselskaber)

PFA Boliger A/S
(inkl. 29 datterselskaber)

PFA Kollegier ApS

PFA Soraarneq,
forsikringsaktieselskab

PFA Infrastruktur
Holding ApS

PFA U.S.
Holding, LLC

PFA Barnaby
P/S

(inkl. 11 datterselskaber)

PFA Barnaby
Komplementar
ApS

Kapitalforeningen
Bankpension
Aktier

Kapitalforeningen
Bankpension Emerging Markets Aktier

Kapitalforeningen
Bankpension
Obligationer

Investeringsforeningen
PFA Invest
*PFA Pension er ikke eneinvestor i PFA Kapitalforening

PFA’s historie går tilbage til 1917. Aktiekapitalen

ændret navn til Dirch Passers Allé 27 A/S, som er

i moderselskabet PFA Holding er på 1 mio. kr., og

adressen for ejendommen for det tidligere hovedsæ-

selskabet kan højst udbetale et samlet udbytte på 5

de for Bankpension, som selskabet ejer.

pct. af aktiekapitalen svarende til 50.000 kr. Dermed

PFA Pension har i 2017 etableret et amerikansk

understøtter ejerstrukturen PFA’s målsætning om at

datterselskab, PFA U.S. REIT, Inc., som led i investe-

skabe størst mulig værdi til kunderne.

ringsstrategien for 2017 med henblik på optimering
af ejendoms- og infrastrukturinvesteringer samt

Aktionærer i PFA Holding er PFA-Fonden og øvrige

lignende alternative investeringer i USA.

aktionærer, der primært består af de stiftende organisationer fra 1917, hvis medlemmer og medarbejde-

PFA Pension har derudover etableret en række

re for hovedpartens vedkommende er kunder i PFA.

datterselskaber til brug for håndtering af selskabets

PFA-koncernen blev i 2017 justeret således: PFA-kon-

alternative investeringer:

cernens ejendomsselskaber blev omstruktureret pr.

• PFA U.S. Holding, LLC, som har til formål at eje

1. januar 2017. Herefter er ejendomsselskaberne
organiseret under tre ejendomsmoderselskaber: PFA
Ejendomme A/S, PFA Boliger A/S og PFA Property
Investment A/S.

infrastrukturinvesteringer i USA
• PFA Infra Neptune Holding ApS inkl. datterselskaber, som har til formål at investere (direkte eller indirekte) i infrastrukturaktiver beliggende i England
• Selskaberne High Leas PV Ltd, Alcor LSPV Ltd, West

Antallet af ejendomsselskaber i PFA-koncernen er

End Farm PV Ltd, Pobail CIC, Woodhouse Farm Solar

steget med 10 selskaber i 2017 og lyder ved årets

PV, West End Farm PV CIC, som har til formål at

udgang på i alt 43 selskaber, herunder 4 komplementarselskaber. Stigningen i ejendomsselskaber skyldes

opføre og drifte solcelleparker
• PFA Barneby P/S og tilhørende komplementarsel-

et fortsat stigende antal ejendomsinvesteringer,

skab, som har til formål at investere i, eje, drive og

herunder i form af selskabstransaktioner.

sælge lån og låneporteføljer, herunder at overtage
belånte aktiver, samt hermed forbundne aktiviteter.

Ejendomsaktieselskabet BP, som PFA Pension overtog i forbindelse med fusionen med Bankpension

Endelig har PFA Pension oprettet selskabet PFA Kolle-

den 30. september 2016, er pr. 1. januar 2017 blevet

gier ApS, hvor de kollegier, PFA opfører i anledning af

overdraget til PFA Ejendomme A/S. Selskabet har

100 års jubilæet, placeres.
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Denne CR-rapport omhandler PFA-koncernen og

konsekvens tabes helt. Kunder kan fravælge Kunde-

omfatter følgende selskaber/juridiske enheder:

Kapital, men allerede opsparet KundeKapital kan ikke
omdannes til almindelig opsparing.

• PFA Holding A/S (moderselskab)
• PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Uafhængighed

• PFA Asset Management A/S

PFA er et uafhængigt pensionsselskab, og derfor kan vi

• PFA Bank A/S

sætte kundernes interesse i højsædet. Det gælder både,

• PFA Boliger A/S med datterselskaber

når vi deler det økonomiske overskud via KundeKapital,

• PFA Ejendomme A/S med datterselskaber

og når vi rådgiver kunderne om mulighederne på deres

• PFA Property Investment A/S med datterselskaber

pensionsordning. Endelig giver uafhængigheden også

• PFA Kapitalforening

PFA investeringsfrihed, så vi kan skabe gode investe-

• PFA Investment Fund

ringsafkast.

• PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab
• PFA Infrastruktur Holding ApS med datterselskaber

Stordriftsfordele

• PFA U.S. REIT, Inc.

PFA er Danmarks største kommercielle pensionssel-

• PFA U.S. Holding, LLC

skab med over 500 mia. kr. under forvaltning og mere

• PFA Barneby P/S

end ca. 1,2 mio. pensionskunder. Størrelsen betyder,

• PFA Barneby Komplementar ApS

at vi kan tilbyde lave omkostninger, fordi vi har mange

• PFA Kollegier ApS

kunder til at dele udgifterne. PFA’s størrelse giver os

• Kapitalforeningen Bankpension Aktier

også adgang til attraktive investeringer og ikke mindst

• Kapitalforeningen Bankpension Emerging Markets

mulighed for at tiltrække nogle af landets dygtigste
investeringseksperter.

Aktier
• Kapitalforeningen Bankpension Obligationer

Markedsorienteret
PFA’s forretningsmodel er udviklet til at klare sig i et konBeskrivelse af PFA og forretningsmodel

kurrencepræget marked, hvor succes måles på evnen til

PFA er dannet af en række arbejdsgiverorganisati-

at skabe de bedste investeringsafkast, produkter og ser-

oner som et uafhængigt selskab for 100 år siden.

vices til kunderne. Konstant orientering mod markedet og

Formålet var dengang at sikre medarbejdere og fami-

løbende dialog med vores kunder sikrer, at PFA løbende

lier en tryg økonomisk fremtid. Siden da er vi vokset

kan tilbyde de bedst mulige pensionsprodukter og servi-

til at have ca. 1,2 mio. kunder. Formålet er stadig det

celøsninger.

samme. Det handler om at skabe størst mulig værdi
til kunderne.
PFA’s forretningsmodel er baseret på fire grundsten, der
sammen danner grundlaget for PFA’s værdiskabelse og
sikrer kunderne størst muligt udbytte af deres pensionspenge. De fire grundsten er:
PFA KundeKapital
PFA Pension har en unik overskuds- og risikodeling, der
gør det muligt at sende overskud tilbage til kunderne
gennem PFA KundeKapital. Kunder, der indbetaler 5 pct.
af deres indbetalinger til opsparing til KundeKapital, har
således mulighed for at opnå høje afkast på den del af
opsparingen. KundeKapital skal dække, hvis PFA kommer ud for tab, og kan derfor blive mindre og i yderste
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Forankring af CR-indsatsen i PFA
Rammerne for PFA’s arbejde med ansvarlighed er vores politik for samfundsansvar og CR-strategien ’Investering
i et bæredygtigt samfund 2017-2020’, som sætter retningen og prioriterer PFA’s samfundsbidrag. Dertil kommer
efterlevelsen af PFA’s øvrige politikker og retningslinjer på CR-området. Strategien, politikker og retningslinjer findes på pfa.dk.
Det er PFA’s koncernledelse, der har det overordnede ansvar for CR i PFA. Det daglige arbejde med CR og koordinering af aktiviteter og indsatser udføres af CR-afdelingen i samarbejde med andre afdelinger og selskaber i
PFA-koncernen. CR-afdelingen er en del af Koncernkommunikation & Eksterne Relationer. Ansvaret for efterlevelse
af politikken for ansvarlige investeringer og arbejdet med aktivt ejerskab ligger hos PFA’s Responsible Investment
Board (RI Board). RI Boardet mødes minimum 10 gange om året og består af PFA’s koncernfinansdirektør, CFO,
ledelse og medarbejdere fra PFA Asset Management, direktør for Koncernkommunikation & Eksterne Relationer og
CR-manageren. PFA’s koncernfinansdirektør, CFO er formand for RI Boardet. Kommissorium for RI Boardet findes på
pfa.dk.
PFA’s ansvarlighedsmodel
PFA’s ansvarlighedsmodel tager afsæt i de fire centrale elementer, der udgør PFA’s politik for samfundsansvar:
Ansvarlig værdiskabelse, Samfund, Kunder og Medarbejdere. Modellens yderste hjul indeholder de temaer, der har
været fokus på i 2017, og som denne rapport omhandler. Modellen kan også anvendes som navigation gennem
hele rapporten.

Ansvarlige
investeringer

Engagement

Medarbejder

Sundhed

Ledelse

Menneskerettigheder
& klima

Risikostyring
leverandører

Ansvarlig
værdiskabelse

Samfundsansvar

Kundetillid

Kunder

Håndtering
af stress

Samfund

PFA
Brug Livet Fonden
Samfundsengagement

Digitalisering

Pension på
dagsordenen
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WutomiAgri
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2017.
wutomiagri.wordpress.com
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Implementering af FN Global Compacts
10 principper i overblik
PFA’s ramme for arbejdet med samfundsansvar er baseret på FN Global Compact’s 10 principper, herunder også FN’s
retningslinjer for menneskerettigheder for erhverv. Derfor vedrører de aktiviteter og resultater, der er beskrevet i denne rapport også de 10 principper. Skemaet nedenfor beskriver, hvor i rapporten de forskellige principper behandles
og i hvilket omfang, PFA har arbejdet med emnerne i hvert princip.
Global Compact Princip

PFA aktivitet

Side i CR-rapport

- Politik for samfundsansvar, Politik for ansvarlige investeringer og
CR-strategi 2017-2020
- Screening af PFA’s aktie- og obligationsportefølje
1-10

15

- Engagementsdialog med selskaber, der bryder PFA’s politik for ansvarlige
investeringer
- RI Board-møder, vurderinger og beslutninger

19

Princip 1-2

- I arbejdet med at omsætte systematikken fra UNGPs har PFA prioriteret
at fokusere indsatsen på investeringsområdet og kontraktindgåelsesprocessen. Herefter følger andre områder i PFA.

Menneskerettigheder

- UNGPs er integreret i PFA’s Code of Conduct.
- M etode og retningslinjer til forankring af UNGPs i investeringsprocessen.

Arbejdstagerrettigheder

- M edarbejdertilfredshed, sundhedsindsats og kompetenceudvikling

- PFA har haft fokus på at kortlægge CO2-forbruget i aktie- og obligationsporteføljen.
Princip 7-9
Klima- og miljø

Princip 10
Anti-korruption

15-16
14

- Code of Conduct og risikovurdering af leverandører.

Princip 3-6

8-11, 14

19

19
18-19

30-31

18

- PFA har udarbejdet retningslinjer og metode for implementering af
Paris-aftalen i investeringsprocessen

16-17

- PFA redegør for selskabets egen miljø- og energipåvirkning på selskabets kontorer.

49-51

- Et område PFA har fokus på i screening og dialog med selskaber.

15-16

-P
 FA har haft fokus på at forankre processer, og uddanne medarbejdere
for at bekæmpe hvidvaskning.

45

- PFA har haft dialog om planlægning af en indsats for 2018, der skal sikre, at PFA efterlever standarder for at forebygge og beskytte medarbejdere mod korruption og bestikkelse.

12, 45
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Implementering af Komitéen for God
Selskabsledelse anbefalinger for aktivt
ejerskab
Anbefaling

Følger

Forklaring på følger delvist/følger
ikke anbefalingen:

1. Politik for aktivt ejerskab
DET ANBEFALES, at institutionelle investorer offentliggør en
politik for aktivt ejerskab i forbindelse med aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber.

Ja

PFA’s politik for ansvarlige investeringer er
offentlig og findes på pfa.dk

Ja

PFA er løbende i dialog med de selskaber, der
investeres i, og PFA gør brug af sin stemmeret på
generalforsamlinger. Fremgangsmåden afhænger
af investeringsstørrelse, ejerandel og muligheden
for direkte at kontakte selskabet. PFA’s dialog
med selskaber kan blandt andet omhandle værdiskabelse, selskabsledelse, strategi og samfundsansvar.

2. Overvågning og dialog
DET ANBEFALES, at institutionelle investorer overvåger og
er i dialog med de selskaber, de investerer i, under behørig
hensyntagen til investeringsstrategien og proportionalitetsprincippet.

PFA’s politik indeholder muligheder for, at PFA kan:
• tilkendegive sin holdning på et selskabs
generalforsamling

3. Eskalering
DET ANBEFALES, at institutionelle investorer som del af
politikken for aktivt ejerskab fastlægger, hvordan de kan
eskalere deres aktive ejerskab udover den regelmæssige
overvågning og dialog.

Ja

• afholde møder med ledelsen
• samarbejde med andre investorer
• stemme for og imod forslag på generalfor
samlinger
• frasælge sin position.

4. Samarbejde med andre investorer
DET ANBEFALES, at institutionelle investorer som en del af
politikken for aktivt ejerskab forholder sig til, hvordan de
samarbejder med andre investorer med henblik på at opnå
større effekt og gennemslagskraft.

Ja

PFA samarbejder både nationalt og internationalt
med andre investorer om aktivt ejerskab og dialog
med selskaber.

Ja

PFA’s tilgang til stemmeafgivelse på selskabers
generalforsamlinger er skrevet ind i Politik for
ansvarlige investeringer.

Ja

Det er Responsible Investment Board, der står
for at vurdere fremgang i dialog med selskaber.
Medarbejderes eventuelle interessekonflikter er
omfattet af PFA’s retningslinjer for håndtering af
interessekonflikter.

Ja

PFA rapporterer årligt om aktiviteter og resultater
i forbindelse med aktivt ejerskab. Det sker i PFA’s
årsrapport for samfundsansvar. Derudover opdaterer PFA løbende sin log over aktivt ejerskabsdialog på pfa.dk.

5. Stemmepolitik
DET ANBEFALES, at institutionelle investorer som en del af
politikken for aktivt ejerskab vedtager en stemmepolitik og
er villige til at oplyse, om og hvordan de har stemt.

6. Interessekonflikter
DET ANBEFALES, at politikken for aktivt ejerskab indeholder
en beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation til
aktivt ejerskab identificeres og håndteres.

7. Rapportering
DET ANBEFALES, at institutionelle investorer mindst én gang
årligt rapporterer om deres aktiviteter inden for aktivt ejerskab, herunder stemmeaktivitet.
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MusikBeRiget
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2017.
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Ansvarlig
værdiskabelse

Ansvarlige
investeringer

Menneskerettigheder
& klima

Risikostyring
leverandører

Ansvarlig
værdiskabelse

- Data for aktivt ejerskab
Samfundsansvar

Screening af selskaber
På vegne af PFA screener Global Engagement Services (GES) PFA’s aktie- og obligationsinvesteringer og evaluerer engagementsdialogen med selskaberne. Vi er også selv i engagementsdialog med en række selskaber og har
løbende dialog med eksterne forvaltere om PFA’s politik for ansvarlige investeringer.
I 2017 er der via GES evalueret 209 sager i PFA’s portefølje mod 135 sager i 2016. Der har været dialog med 89
selskaber om 109 sager, hvor selskaberne enten har forbrudt sig mod internationale konventioner, eller der har
været indikationer på, at de har begået konventionsbrud. Det er 18 sager mere end året før.
Engagementsdialog via GES fordelt på sager
2017

2016

2015

Engagementsdialog, hvor der er konstateret brud på
PFA’s politik for ansvarlige investeringer

34

31

21

Engagementsdialog, hvor der er indikationer på brud på
PFA’s politik for ansvarlige investeringer

75

60

35

109

91

56

Engagementsdialog via GES total fordelt på sager

GES har afsluttet 10 engagementssager med selskaber, der har opfyldt revisionskriterierne. Der kan dog være
tilfælde, hvor GES stadig har dialog med selskabet om en anden sag.
Engagementsdialog via GES fordelt per emne
Antal

Procent af total

Miljø

19

17

Menneskerettigheder

37

34

Arbejdstagerrettigheder

32

29

Korruption

21

19

Kontroversielle våben

0

0

109

100

Område

Total
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Oversigt over PFA’s direkte dialog med selskaber
2017

2016

Engagementsdialog med selskaber, hvor der er konstateret brud mod
PFA’s politik for ansvarlige investeringer

7

5

Engagementsdialog med selskaber, hvor der er indikationer på brud mod
PFA’s politik for ansvarlige investeringer

6

8

13

13

PFA’s direkte engagementsdialog total fordelt på selskaber

PFA har været i dialog med Mærsk, Danske Bank, Nordea, Nestle, Wal-Mart, Enbridge, Phillips 66, Royal Dutch Shell, JBS SA, Mondelez, Barry Callebaut,
Volkswagen og Energy Transfer Partners. PFA har afsluttet dialog med selskabet Syngenta. Status på dialog med selskaber findes på PFA’s log under
aktivt ejerskab på pfa.dk.

Landescreeninger
PFA screener og analyserer selv investeringer i udenlandske statsobligationer. Det sker med udgangspunkt
i PFA’s landescreeningsmodel, og vurderingen af lande drøftes i RI Boardet. Vi investerede ved udgangen af
2017 i statsobligationer i 95 lande. Listen over lande, der investeres i såvel som dem, der er ekskluderet, findes
på pfa.dk.
Stemmeafgivelse på selskabers generalforsamlinger
Ifølge vores retningslinjer for stemmeafgivelse på selskabers generalforsamlinger prioriterer PFA at stemme på danske selskabers generalforsamlinger. Når det gælder udenlandske selskabers generalforsamlinger, samarbejder PFA
med en ekstern leverandør, Manifest, som leverer analyse og stemmeanbefalinger. Det er altid PFA, der beslutter,
hvad der stemmes ved generalforsamlingen hos et udenlandsk selskab. Det sker primært som en del af den aktive
ejerskabsdialog, som vi har med selskabet og særligt i de tilfælde, hvor der er konstateret et brud på PFA’s politik
for ansvarlige investeringer.
I løbet af 2017 har PFA gjort brug af sin stemmeret på 34 danske selskabers generalforsamling. Udenlandske selskabers generalforsamlinger bliver analyseret med udgangspunkt i en observationsliste med selskaber,
der har særlige ESG-relaterede problematikker, som vi allerede følger. I 2017 blev indkaldelser til 56 selskabers
generalforsamlinger analyseret for at vurdere, om der var punkter på dagsordenen, der overlappede med PFA’s
fokus på selskabet. Vi afgav stemmer ved fem generalforsamlinger. Stemmerne omhandlede klimarapportering,
aflønning og revision.
Eksklusion
I 2017 ekskluderede PFA det amerikanske selskab Energy Transfer Equity (ETE) og dets datterselskab Energy
Transfer Partners (ETP). Det skete på grund af ETP’s kritiserede konsultation med den oprindelige befolkning i forbindelse med Dakota Access Pipeline-projektet i USA. PFA fjernede L3 Technologies Inc fra sin eksklusionsliste,
efter selskabet havde bekræftet, at det ikke længere er associeret med produktionen af klyngevåben.
På pfa.dk offentliggør vi en liste over de selskaber og lande, der investeres i. Her findes også en samlet eksklusionsliste.
Dialog og transparens om arbejdet med ansvarlige investeringer
I 2017 har det fortsat været højt prioriteret at indgå i en konstruktiv dialog om arbejdet med ansvarlige investeringer med forskellige interessenter. Det har bidraget væsentligt til at få input til at forbedre vores processer og
fokusområder for ansvarlige investeringer.
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PFA har deltaget i dialog og som taler ved følgende aktiviteter i 2017
•

8 bilaterale møder med WWF og Mellemfolkeligt Samvirke

•

1 møde med Danwatch

•

1 møde med Tobacco Free Portfolio og Kræftens Bekæmpelse

•

2 møder i Tax Dialogue

•

4 debatter om ansvarlige investeringer på Folkemødet

•

Folketingets Udenrigsudvalgs høring om investeringer i virksomheder, som er aktive i de israelske bosættelser

•

UN High Level Political Forum

•

3 debatindlæg om henholdsvis Paris-aftalen, transparens og ansvarlige investeringer

•

Erhvervsministeriets arbejdsgruppe om blandt andet udarbejdelse af et nyt udkast til en vejledning om ansvarlige investeringer.

Ansvarlig forretningspraksis
Whistleblower-ordning i PFA
Der er etableret en fælles whistleblower-ordning for PFA-koncernen, som bliver drevet af virksomheden Got Ethics
A/S. Medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere har adgang til at indberette eventuelle ulovligheder til whistleblower-systemet via PFA’s hjemmeside. Indberetninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af
gældende regler kan enten foretages anonymt eller ved angivelse af navn eller kontaktoplysninger. Der har været
behandlet to anmeldelser via ordningen i 2017.
Hvidvask, persondata og efterlevelse af lovkrav
I 2017 har PFA ligeledes haft fokus på at implementere ændringerne i hvidvaskningsloven, MiFID II, forsikringsdistributionsdirektiv, persondataforordning og første etape af pensionsreformen. Efterlevelsen af disse lovkrav er en
omfattende proces med et væsentligt ressourcetræk i PFA, da det påvirker alle medarbejdere i koncernen og kræver
ændringer af både forretnings- og arbejdsgange samt IT-systemer.
PFA har i forbindelse med implementeringen af de nye lovkrav valgt at effektivisere forretningen og forbedre kundeoplevelsen.
Forebyggelse af korruption
PFA har i 2017 arbejdet med at forebygge, at PFA sættes i forbindelse med korruption. Det er et område, som
vi har fokus på specielt i forhold til de selskaber, der investeres i, læs mere om det på side 43. Vi har i år også
besluttet, at vi i 2018 gennemfører en samlet revision af interne retningslinjer for at sikre, at vi efterlever standarder for at forebygge og beskytte medarbejdere mod korruption og bestikkelse.
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Samfundsansvar

Samfund

Samfund

PFA
Brug Livet
Fonden

Samfundsengagement

Pension på
dagsordenen

Råd og netværk for at fremme samfundsansvar
PFA prioriterer at deltage i råd og netværk for at udveksle viden og fremme arbejdet med samfundsansvar. Udover
uformel dialog med en række forskellige aktører og interessenter har PFA i 2017 deltaget på følgende vis:
• Medlem af FN Global Compact
• Medlem af Dansif og Dansif’s arbejdsgruppe for arrangementer
• Medlem af FN Global Compact Nordic Network
• Medlem af det danske netværk for Global Compact
• Medlem af organisationen PRI
• Medlem af Forsikring & Pensions SRI-arbejdsgruppe
• Medlem af Dansk Erhvervs CSR-netværk
• Medlem af BlackRock Retirement Institute Advisory Council
• Initiativtager til Tænketanken - Den nye 3. alder
• Medlem af Nordic Engagement Cooperation
• Medlem af Institutional Investors Group on Climate Change
• Deltager i projektet ’Consider Copenhagen’
• Medlem af ’Velkommen Hjem’
• Bestyrelsesmedlem i Stockholm Environment Institute.
Skatteregnskab for PFA-koncernen
PFA bidrager til en øget transparens på skatte- og afgiftsområdet og har samlet en opgørelse over de skatter og
afgifter, vi årligt betaler og opkræver. Opgørelsen er en del af efterlevelsen af PFA-koncernens skattepolitik og
beskriver en del af PFA’s samfundsbidrag.

PFA betaler

2017

2016

2015

Selskabsskat

9

**45

0**

Lønsumsafgift

139

126

110

Ejendomsskat

21

27

89

Skadesforsikringsafgift

6

10

9

Øvrige afgifter

4

9

8

179

217**

216**

Sum
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PFA som skatteopkræver

2017

Pensionsafkastskat

3.861

3.379**

2.444**

618

607

2.045

4.319

4.052

3.898

378

360

352

33

30

68

9.209

8.428**

8.807**

Afgifter efter pensionsbeskatningsloven
A-skat og AM-bidrag (pensioner)
A-skat og AM-bidrag (medarbejdere)
Moms
Sum

2016

2015

* Tallene er opgjort pr. 31. december 2017. Der vil komme ændringer i nogle af tallene i forbindelse med endelig opgørelse forud for endelig indberetning.
** Reguleret i forhold til tidligere offentliggørelse.

Støtte til foreninger og frivilligt arbejde
PFA har i årets løb samarbejdet med PFA Brug Livet Fondens hjertesager for at skabe synlighed om sagerne og
deres aktiviteter. Derudover har PFA engageret medarbejderne, som har bidraget til at samle ind og skabe synlighed omkring fonden.
Mentorordning for veteraner
I 2017 startede PFA fire mentorforløb op i mentorordningen ’Velkommen Hjem’. PFA deltager, fordi vi som kundernes selskab, sender den værdi, vi skaber, tilbage til kunderne. Det betyder, at vi omsætter vores viden og erfaring,
så kunderne altid får den rigtige løsning. Det samme ønsker vi at gøre med ’Velkommen Hjem’-programmet, hvor
fire PFA-mentorers viden bidrager til at bane krigsveteranernes vej mod det civile erhvervsliv. PFA’s støtte består
konkret i at stille mentorer til rådighed for udvalgte veteraner. Udover, at PFA støtter den enkelte veteran med kompetenceafklaring og netværk, giver det også mentorerne mulighed for at arbejde med sig selv som ledere ved at
stå over for mennesker med en anden arbejdsmæssig profil, end PFA er vant til. Samtidig kan samarbejdet med
’Velkommen Hjem’ være med til at tiltrække kompetencer til PFA, som vi måske ikke kan finde andre steder og dermed tilføre PFA et kompetenceløft.
Partnerskaber vedrørende PFA Kritisk sygdom
PFA samarbejder med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Hjernesagen og Scleroseforeningen. Samarbejdet består i, at PFA tilbyder et års medlemskab af en af de fire foreninger til de kunder, der tildeles udbetaling
ved kritisk sygdom inden for de områder, foreningerne dækker. Formålet er at sikre, at kunderne får mulighed
for støtte og rådgivning fra fageksperter og patientforeninger. I 2017 fik 1.456 kunder tilbudt medlemskab af
en af de fire foreninger, og heraf takkede knap 8 pct. ja. Det er et fald i forhold til sidste år, hvor ca. 20 pct.
takkede ja. Faldet kan skyldes, at PFA sender afgørelsesbreve via e-Boks, hvor vi tidligere sendte tilkendelsesbreve med almindelig post.
Guldsponsor på Folkemødet
PFA deltog igen i år på Folkemødet på Bornholm. Vi havde med afsæt i 100 års jubilæet et ambitiøst program i teltet. Der blev samlet afholdt 30 events i teltet og et på Politikens store scene. Formålet var blandt andet, at sætte
tankerne fra PFA Tænketanken – Den nye 3. alder til debat. PFA afholdt selv 10 debatter med fokus på blandt
andet det gode liv i den tredje alder, sundhed samt ansvarlige investeringer og klima. Udover debatterne stod PFA
bag syv events om rådgivning i fysisk og mental sundhed, Løvens Hule, Mads og Dilemmaerne – og en workshop
om tænketanken rettet mod danskerne. PFA var guldsponsorer for at bidrage til det unikke arrangement, hvor politikere kan møde folket og andre aktører, der påvirker samfundets udvikling på en uformel måde.
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PFA’s pressekommunikation på Folkemødet ramte 2.319.000 læsere, fik en PR score på +51 og en budskabsgennemtrængning på 87 pct. På de sociale medier opnåede vi i forbindelse med Folkemødet en samlet reach på
326.493.

Møder med

Antal

Kunder

43

Politikere

33

Embedsmænd

31

Journalister

24

Erhvervsledere

11

Forskere

8

Total

150

Omdømme
PFA har det bedste omdømme blandt danske kommercielle pensionsselskaber ifølge tal fra Infomedia, og også
2017 bød på fremgang. Som markedsledende pensionsselskab i Danmark har PFA haft klart flest omtaler i 2017.
Kigger man alene på omtalen for de fire største kommercielle pensionsselskaber i Danmark, står PFA for 48 pct. af
den. Omtalen har været overvejende positiv med meget begrænsede antal negative omtaler, hvilket gør, at PFA ligger i toppen over de pensionsselskaber, der har fået den mest positive medieomtale.

Antal presseomtale

2017

2016

2015

4.173

3.885

5.100

På CR-området har mediedækningen hovedsageligt omhandlet emner omkring ansvarlighed i måden, som PFA
investerer kundernes opsparing på. Her har emner som skat, tobak, miljø og skattely været oppe. PFA har lagt en
åben og transparent stil, som gør, at mange journalister kontakter os. PFA Brug Livet Fonden har været omtalt i
flere omgange - særligt i forbindelse med offentliggørelsen af Årets Hjertesager i december. Med nedsættelsen af
Tænketanken - Den nye 3. alder i januar har PFA givet et vigtigt bidrag til samfundsdebatten om fremtidens Danmark og udfordret den forestilling, der er om at blive ældre og skulle stoppe på arbejdsmarkedet. Det har givet
meget omtale i medierne og været med til at ændre hele italesættelsen af, hvad der fremover kommer til at
definere senior- og pensionstilværelsen. Vi har også været meget engageret i sammenspilsproblemet mellem pensionsudbetalinger og offentlige ydelser. Det gør, at det for mange danskere sidst i arbejdslivet ikke kan betale sig
at spare op til pension. Her har PFA spillet en fremtrædende rolle i medierne for at få politikerne til at skabe et
mere bæredygtigt pensionssystem.
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Priser og anerkendelser
Danmarks bedste kundeservice på telefon
PFA modtog årets Kundeservice Award for bedste kundeservice på telefonen, som uddeles af Dansk Industri Service og analyseinstituttet Wilke.
Danmarks bedste digitale pensionsselskab
PFA modtog prisen som årets digitale pensionsselskab, som uddeles af Finanswatch og analyseinstituttet Wilke.
PFA er i ’Hall of Fame’
PFA modtog en anerkendelse, der tildeles af den hollandske fredsorganisation PAX. Organisationen har evalueret
PFA’s politik og praksis for eksklusion af selskaber, der producerer klyngevåben.
Berlingske Guld Image bedste kommercielle pensionsselskab
PFA blev kåret af Berlingske Business for at være det kommercielle pensionsselskab med det bedste image og går
ni pladser frem. Det skete i undersøgelsen ’Berlingske Guld Image’ fra Instituttet for Opinionsanalyse.

PFA’s miljøregnskab for PFA’s kontorer i Danmark
CO2-emmissioner i PFA

CO2-emission i alt (ton)
CO2-emission pr. medarbejder (ton)

2017

2016

2015

1.894

1.604

2.004

1,46

1,26

1,54

2017

2016

2015

1.979.658

2.040.301

1.939.603

475

386*

552

CO2-emissioner fra el

El-forbrug kWh
CO2-forbrug fra el (ton)

*CO2 -emissionen falder, selvom der er registreret en lille stigning i elforbruget. Det skyldes en positiv udvikling i brændselssammensætningen af én kWh
produceret gennemsnitsstrøm i Danmark. Tallet offentliggøres af Energinet, og indgår i CO2 -beregneren, der er anvendt på klimakompasset.dk.

CO2-emissioner fra fjernvarme

Fjernvarmeforbrug kWh
CO2-forbrug fra fjernvarme
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2017

2016

2015

3.201.730

2.756.570

2.556.990

425

374

339

CO2-emissioner fra biler
Antal biler

Liter forbrug

2017

1

5.127

2016

1

4.452

2015

4

7.687

2017

124

196.730

2016

130

179.803

2015

138

260.506

Antal biler

CO2 ton

2017

125

544

2016

131

487

2015

142

710

Antal rejser

Rejste km

2017

427

706.422

2016

993

567.293

2015

833

637.637

Benzinbiler

Dieselbiler

Biler total

CO2-emissioner fra fly
År

Papirforbrug
Papir (ton)
2017

62

2016

64

2015

85

PFA · C R-rapport

2017

51

CO2-forbrug (ton)1
2017

2016

2015

El

475

386

552

Fjernvarme

425

374

339

Fly

147

62

70

Benzinbiler

12

10

18

Dieselbiler

522

477

692

Papir og afledte effekter

313

295

330

1.894

1.604

2.004

I alt

1) Tallene er beregnet med Klimakompassets CO2-beregner. Taxakørsel er ikke inkluderet, da der ikke er et samlet tal for antal kørte km med taxa.

CO2-stigning i scope oversigt (ton)
2017
Scope 1

47

Scope 2

140

Scope 3

102

I alt

289

PFA læner sig op ad Greenhouse Gass Protocols metode, hvor CO2-reduktioner opgøres i scopes.
Scope 1 = benzin og diesel forbrug, Scope 2 = el og fjernvarmeforbrug, Scope 3 = flyrejser, bortskaffelse af affald og afledte værdier fra scope 1 og 2.

Digitalisering af papir
2017

2016

2015

14.461 kg papir

8.810 kg papir

10.257 kg papir

Reduktion af breve lagt på portalen

683.783 kg papir

403.980 kg papir

425.764 kg papir

Samlet reduktion i kg papir

698.244 kg. papir

412.790 kg papir

436.021kg papir

2017

2016

2015

232

2812

224

Reduktion af breve, der er sendt via e-Boks

Affaldsforbrug (ton)

Samlet affaldsmængde1

1) Mængden omfatter følgende affaldstyper: Forbrændingsegnet affald, pap, papir, fortroligt papir, plastfolie, jern og metal, madaffald, glas, elektronikaffald samt blandet affald til sortering.
2) Stigning skyldes primært en stigning i mængden af byggeaffald fra større ombygninger i 2016. I 2017 er niveauet tilbage til niveauet i 2015.
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Kundetillid

Kunder

Samfundsansvar

Kunder

Digitalisering

Håndtering
af stress

PFA’s medarbejdere er på mange områder i daglig dialog med mange forskellige kunder om forskellige emner.
Opgørelserne nedenfor er baseret på den dialog og kontakt om konkrete emner, der er registreret i PFA.
Kundehenvendelser og kundekontakt

Rådgivning1

Telefonopkald
til PFA
Rådgivningscenter

E-mails
til PFA
Rådgivningscenter

Telefonopkald
til PFA
Sundhedscenter2

I alt

2017

70.016

229.112

89.311

256.229

644.668

2016

69.7373

208.618

68.121

271.140

617.616

2015

74.817

210.469

68.209

251.995

605.490

1) Tallene omfatter kunder, der har fået rådgivning gennem et kursus, telefon, web og face to face-rådgivningssamtaler.
2) Tallene omfatter opkald til PFA Sundhedscenter og Skadescenter og henvendelser via Falck HealthCare fra PFA’s kunder. Tallene beregnes efter ny
metode i 2017, og derfor er tallene for øvrige år også korrigeret.
3) Antallet af rådgivningsaktiviteter ligger lidt under det budgetterede niveau, hvilket primært skyldes en underbemanding på 6 FTE i forhold til normering.

Afgjorte klagesager i Afdelingen for Klager & Kundetilfredshed opdelt efter udfald
Klageudfald

Delvist medhold
(pct.)

Ikke medhold
(pct.)

Imødekommet
(pct.)

Medhold
(pct.)

Bortfaldet

2017

4

46

27

14

3*

2016

3

60

12

25

NA

2015

10

43

28

19

NA

*Kategorien ’Bortfaldet’ er først registreret fra 2017, og er når klager frafalder klagen.

Henvendelser og proaktive kundetillidsmandssager
Antal
klager

Total

Imødekommet

Medhold

Delvist
medhold

Ikke
medhold

Verserende

Henvist til
klageafd.

Bortfaldet

2017

138

81

9

2

31

1

8

6

2016

118

62

14

1

27

4

3

7

2015

113

57

4

2

30

11

2

7

PFA’s kundetillidsmand startede i 2014 med proaktivt at behandle sager. For at give et overblik over det samlede
antal sager er de medtaget i opgørelsen. Kategorien ’Bortfaldet’ omfatter sager, hvor problemet løses undervejs i
det normale forløb, og kunden derfor fortæller, at der ikke skal gøres videre.
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Engagement

Medarbejdere

Medarbejder

Sundhed

- og arbejdsforhold

Samfundsansvar

Ledelse

Antal medarbejdere

Antal medarbejdere,
(gennemsnitligt antal heltidsansatte)
Personaleomsætning i pct.

2017

2016

2015

1.296

1.276

1.299

16,0

14,6

11,6

Anciennitet og alder 2017
Anciennitet

Alder

Mænd

7,4

43,4

Kvinder

8,8

43,5

Medarbejdere (M og K)

8,1

43,4

Medarbejdere i fleksjob

Antal i fleksjob

2017

2016

2015

9

9

10

2017

2016

2015

3,2

3,0

3,0

2017

2016

2015

7

6

3

Sygefravær

Sygefravær i pct.

Arbejdsulykker

Antal arbejdsulykker

PFA har en arbejdsmiljøorganisation, hvis formål er at medvirke til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i PFA.
Tallene er baseret på de indberetninger, som PFA har foretaget til Arbejdstilsynet.
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PFA engagementsmåling
PFA engagementsmåling 20171

PFA engagementsmåling 2016

PFA engagementsmåling 2015

82

80

76

82 / 77

80 / 73

NA

83

NA

75

Medarbejderengagement
PFA ift. finans- og forsikringsbranchen2
Vil anbefale andre at søge job i PFA

1. PFA’s samlede score for 2017 engagementsmålingen eksklusiv anbefalingsspørgsmål var på 5,9 på en skala fra et til syv. De indeksscorer, som anvendes for 2016 og 2017 i skemaet ovenfor, er omregnet med følgende formel: Indeksscore = ("7-trinscore"-1)*(100/(7-1)). 2017 engagementsmålingen
viser, at PFA har et rigtig højt engagement, som generelt ligger signifikant over branchens benchmark. De parametre, der scorer særligt højt i målingen,
er vores engagement ved arbejdet og godt kollegaskab. Her ligger alle scorer på 6,4 ud af 7.
2. PFA’s engagementsmåling kunne i 2017 og 2016 sammenlignes med Enalyzer’s branchebenchmark fra den danske finans- og forsikringsbranche. I
2017 kunne 23 ud af 29 spørgsmål fra PFA’s engagementsmåling benchmarkes mod branchen, hvorfor kun totalscoren for disse spørgsmål er anvendt i
branchesammenligningen.

Kvinder i PFA’s ledelse og PFA’s kunderåd
2017

Niveau 1
Direktørgruppen
Niveau 2
Chefgruppen
Niveau 3
Øvrige ledere
I alt

2016

2015

Mænd

Kvinder

Andel
kvinder
pct.

Mænd

Kvinder

Andel
kvinder
pct.

Mænd

Kvinder

Andel
kvinder
pct.

15

4

34

14

4

22

13

2

13

37

19

21

31

18

37

24

14

38

45

31

41

37

34

48

40

31

44

97

54

36

82

56

41

77

47

38

PFA’s direktion
• PFA’s direktion består ved udgangen af 2017 af fire mænd.
PFA’s kunderåd
• PFA’s kunderåd har 72 medlemmer, hvoraf 6 pladser ved udgangen af 2017 var ledige, og der var 23 er kvinder.
Det svarer til en andel af kvinder på 32 pct.
PFA’s seniorkunderåd
• PFA’s seniorkunderåd har 9 medlemmer, hvoraf 4 er kvinder. Det svarer til en andel af kvinder på 44 pct.
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PFA’s måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af bestyrelser
PFA har senest i juni 2017 opdateret måltal for bestyrelsen og politik for den kønsmæssige sammensætning blandt
ledere. Målsætning for fordelingen af kønnene for bestyrelser med tre medlemmer er 33,33/66,67 pct., for bestyrelser med fire medlemmer 25/75 pct. og ved flere end fire medlemmer, at andelen af det underrepræsenterede
køn gradvist skal øges fra 30 til minimum 40 pct. Måltallet for den kønsmæssige fordeling i PFA Holding og PFA
Pensions bestyrelse er 25/75 pct. Alle mål skulle realiseres i 2017.
For bestyrelser med tre medlemmer var måltallet opfyldt ved udgangen af 2017 for koncernens ejendomsselskaber, idet fordelingen af køn er 33,33/66,67 pct. i disse selskaber, mens måltallet ikke var opfyldt for PFA Soraarneq, hvor fordelingen af køn er 0/100 pct.
For bestyrelser med fire medlemmer, gældende for bestyrelsen i PFA Bank, var måltallet opfyldt ved udgangen af
2017, idet fordelingen af køn er 25/75 pct. For bestyrelser med flere medlemmer end fire, gældende for bestyrelsen i PFA Asset Management, var måltallet ikke opfyldt ved udgangen af 2017, idet fordelingen af køn er 0/100
pct. For bestyrelserne i PFA Holding og PFA Pension er måltallet opfyldt, idet 25 pct. af bestyrelsen inklusiv medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer udgøres af kvindelige bestyrelsesmedlemmer.
Læs mere om PFA’s måltal og indsats for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelser og PFA’s
ledelsesniveau på pfa.dk.
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Gigtramte Børns Forældreforening
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2017.
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