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PFA’s velgørende fond, PFA Brug Livet Fonden, blev etableret i 2009 af PFA Pension med et indskud på
3 mio. kr.
Fonden hjælper andre med at bruge livet og støtter op om ildsjæle, der hjælper andre til at bruge livet.
Hvert år kårer fonden Årets Hjertesager og skaber i løbet af året, sammen med PFA, opmærksomhed
på sagerne og deres arbejde.
Udlodningen fra fonden baseres på fondens afkast plus en årlig donation fra PFA. PFA’s årlige donation
bestemmes ud fra indsamlinger fx på Folkemødet og ved DHL-stafetten. I 2018 var PFA's donation til
fonden 183.500 kr.

Sådan kåres Årets Hjertesager
Step 1
Indstilling

Step 2
Afstemning

Step 3
Bestyrelsesmøde

Step 4
Offentliggørelse

Online indstilling af
ildsjæle, foreninger og
projekter, der hjælper
andre med at bruge
livet*.

Indstillede sager præsenteres på fondens
hjemmeside, hvor alle
i 14 dage kan stemme
på dem.

De 20 sager med flest
stemmer nomineres
til fondens bestyrelse,
der kårer Årets Hjertesager.

Årets Hjertesager får
direkte besked, og
det offentliggøres på
fondens facebookside
samt fondens og PFA’s
hjemmesider.

*Læs mere om, hvordan man kan indstille en sag på pfabruglivetfonden.dk

PFA Brug Livet Fondens bestyrelse
I 2018 bestod fondens bestyrelse af følgende medlemmer:
•

Bestyrelsesformand, PFA, Torben Dalby Larsen (formand)

•

Professor og billedhugger, Bjørn Nørgaard

•

Group CEO, PFA, Allan Polack

•

Formand, Teknisk Landsforbund, Lone Engberg Thomsen.
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Billederne i denne rapport er af foreninger og projekter, der er kåret til Årets
Hjertesager 2019 og har modtaget støtte af PFA Brug Livet Fonden.
Billederne er taget af fotograf Lars Bech.
Billedet på side 66 er taget af fotograf Jakob Dall.
Forsiden: Arrangement hos foreningen Klub Venner, der er kåret som en af
PFA Brug Livet Fondens hjertesager i 2018.
Læs mere om Klub Venner på side 29.
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Det vi gør i dag, bestemmer det liv,
vi kan leve i morgen
I PFA er vi bevidste om, at vi spiller en væsentlig rolle i det danske samfund. Med ca. 1,3 mio.
kunder har vi et særligt ansvar, og det er vi os
bevidst. Derfor har vi et ønske om at være med
til at skubbe samfundet i en mere bæredygtig
retning. Vores handlinger påvirker hverdagen
for mange mennesker hver eneste dag, og derfor gør vi os umage for at agere ansvarligt og
med respekt for vores omgivelser. I 2018 har vi
styrket vores arbejde med samfundsansvar på
en lang række områder. Vi har samlet indsatserne i denne rapport, der konkret viser vores
engagement i samfundets udvikling.

Vores kunder betror os at hjælpe dem med nogle funda-

investorer, spiller ansvarlige investeringer en central

mentale ting i deres liv. Vi hjælper dem med sundhed og

rolle. Både i den værdi, vi skaber for vores kunder og

forsikringer, mens de arbejder. Og vi sikrer, at de har så

den måde, vi sætter de midler, vi har under forvaltning

mange ressourcer som muligt at leve af, når de ikke læn-

i spil for at gøre en positiv forskel i verden. I 2018 har

gere går på arbejde. Det er et ansvar, vi tager alvorligt.

vi haft særlig fokus på ansvarlig skattepraksis, en handlingsplan for implementering af FN’s retningslinjer for

Lige nu lever vi i en tid, hvor dem der er unge nu, vil

menneskerettigheder og erhverv samt en metode til

leve længere end de generationer, der i disse år forlader

klimascreening af vores aktieportefølje. I tillæg til det

arbejdsmarkedet - og der er på samme tid fart på den

har vi også arbejdet med de øvrige 15 indsatsområder

teknologiske udvikling. Begge områder gør, at der opstår

for 2018. Læs om det i denne rapport.

nye behov, men også, at det i fremtiden bliver muligt at
dække de behov på en smartere og mere effektiv måde

I PFA er samfundsansvar forankret i FN Global Compact

end i dag. Den udvikling er vi meget optagede af, og vi

og andre internationale konventioner og principper,

har et stort fokus på at fange de muligheder, hvor det er

der er global konsensus om. De er forankret i vores

relevant for PFA og vores kunder.

politikker, og vi refererer til disse, når vi som virksomhed, investor og samarbejdspartner skal formidle, hvad

Vi har i årets løb blandt andet lanceret Tænketanken

vi står for, og hvad vi forventer af dem, vi investerer i

- Den nye 3. alders 33 anbefalinger til, hvordan den

og samarbejder med.

enkelte får det bedst mulige seniorliv frem mod 2040.
Anbefalingerne har skabt grobund for en offentlig

I denne rapport kan du også læse om de indsat-

debat, hvor vi har ønsket at bidrage med vores viden

ser, vi har prioriteret for 2019. Vi ser ind i et nyt og

og holdninger til udvikling af nye løsninger på de sam-

spændende år, hvor vi inviterer til dialog med kunder,

fundsmæssige udfordringer, vi ser i fremtiden, hvor vi

medarbejdere og andre interessenter om emner som

bliver flere seniorer med nye behov. Derudover har vi

ansvarlige investeringer, klima, sundhed og det gode

i år også indgået flere samarbejder på sundhedsom-

seniorliv. Det gør vi for at sikre, at vi tager et med-

rådet for at kunne forebygge og håndtere stress og

ansvar for at spille en rolle i udviklingen af et mere

skabe sundere digitale vaner, der desværre i stigende

bæredygtigt samfund. For de handlinger, vi gør i dag,

grad er brug for i vores alles hverdag.

bestemmer hvilket liv, vi kan leve i morgen.

Vores arbejde med samfundsansvar og vores indsatser

God læselyst.

for 2018 udspringer fra PFA’s Corporate Responsibility strategi, ’Investering i et bæredygtigt samfund

Allan Polack

2017-2020’. Da vores kunder betror os deres langsig-

Group CEO

tede opsparing, og vi derfor er en af Danmarks største
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PFA i tal og overblik 2018

70.000

Pensionsrådgivninger
(møder, telefon, web
og kursus)
2017: 70.000

2,1 mio.

996

Besøgende på Mit PFA

Kunder hjulpet tilbage på arbejde

Stigning på 400.000

Stiger med 686.
Tallet omfatter oprettede og
afsluttede sager i PFA EarlyCare
og Aktiv Skade

ca.

§

1,3 mio.

Pensionskunder
2017 ca. 1,2 mio.

198

518.000

Kundetillidsmandssager

Opkald til PFA Rådgivningscenter

inkl. proaktive sager

og Sundhedscenter

Stigning på 60

Stigning på ca 32.000 opkald

8,8
Kundetilfredshed
Målt på ca. 227.000 opkald
til PFA Rådgivningscenter på
en skala fra 1-10
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Medarbejdertilfredshed
Fald på 0,1 på en skala fra 1-7

223 ton
Samlet affald

Falder med 9 ton

39 pct.

Andel kvinder i ledelsen

6,7 mia. kr.

Stigning på 3 pct.

Samlede skatter og afgifter
afregnet af PFA

1.337

2017: 9,4 mia. kr.

Medarbejdere

(gennemsnitligt antal heltidsansatte)

Stigning på 41

37,4 mia. kr.

2,9 mia. kr.

Samlede indbetalinger

Udbetalte forsikringspenge

2017: 34,0 mia. kr.

2017: 2,7 mia. kr.

19,8 mia. kr.

Udbetalte pensionspenge
2017: 19,8 mia. kr.
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Politik, mål og indsatser for arbejdet
med samfundsansvar i 2018
I 2018 har PFA arbejdet med de Corporate Responsibility (CR) -indsatser og mål, som blev defineret
sidste år og beskrevet i CR-rapporten for 2017. Strategiens indsatser fordeles på de fire hovedområder som PFA’s politik for samfundsansvar tager afsæt i. På den måde kobles CR-strategien, PFA’s
politik for samfundsansvar og politik for ansvarlige investeringer til konkrete og målbare indsatser.
Vi har i årets løb desuden arbejdet med at videreudvikle PFA’s prioriteter og holdninger til udvalgte
temaer i forhold til området for samfundsansvar. Denne rapport beskriver arbejdet med indsatserne
og sætter nye mål for 2019.

I PFA anerkender vi, at de handlinger, vi foretager i

Roller og ansvar i samfundet

dag som både investor og virksomhed, har betyd-

PFA’s politik for samfundsansvar sætter rammen

ning for det liv, vi og vores kunder kommer til at leve

for, hvordan vi i PFA i vores rolle som virksomhed,

i morgen. Derfor ønsker vi proaktivt at bidrage til

investor og arbejdsgiver bestræber os på at skabe

at skabe et bæredygtigt samfund. Vi bidrager sær-

positive aftryk på samfundet, ligesom vi er bevid-

ligt gennem ansvarlige investeringer og gennem et

ste om at begrænse vores negative aftryk. Som

ønske om at støtte den enkelte i at skabe et sundt

investor bestræber vi os på at investere ansvarligt i

livsgrundlag. Vores ønske om at bidrage positivt til

selskaber med bæredygtige forretningsmodeller og

samfundsudviklingen er formuleret i vores politik for

om nødvendigt påvirke de selskaber, vi investerer i

samfundsansvar og CR-strategien ’Investering i et

til en mere bæredygtig adfærd for både samfund,

bæredygtigt samfund 2017-2020’. I forlængelse af

mennesker og miljø. Som leverandør af sundheds-

det har vi et ønske om at bidrage til realiseringen af

forsikringer arbejder vi for at skabe et sundere og

udvalgte FN verdensmål for bæredygtig udvikling. De

mere trygt livsgrundlag for vores kunder i alle livets

konkrete mål og indsatser defineres og evalueres ved

faser. Og som virksomhed arbejder vi for, at vores

indgangen til hvert år.

medarbejdere er engagerede, bruger ressourcer

PFA baserer samfundsansvar på internationale konventioner og retningslinjer
PFA’s politik for samfundsansvar bygger på internationale principper og konventioner. Arbejdet tager
udgangspunkt i ønsket om 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 integreret i PFA’s politik for samfundsansvar i 2016.
• Paris-aftalen om global reduktion af drivhusgasser. Et ønske om at bidrage til realiseringen af aftalen
blev skrevet ind i PFA’s politik for samfundsansvar i 2016.
• De seks FN-baserede principper for ansvarlige investeringer, som har været en del af PFA’s praksis
siden 2009, også i perioden fra 2013-2016, hvor PFA ikke var medlem af i organisationen Principles
for Responsible Investment (PRI). PFA genindmeldte sig i 2016.
• OECD’s Base Erosion and Profit Shifting action plan (BEPS), der sigter efter at lukke skattehuller og
forebygge dobbelt beskatning og dobbelt ikke-beskatning. Dette blev integreret i PFA’s politik for
samfundsansvar i 2018.
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optimalt og er sunde samt trives på arbejdsplad-

Vi vil i 2020 udarbejde en samlet status over PFA’s

sen. Samfundet omkring os udvikler sig hele tiden

bidrag til målene 3, 7, 12, 13 og 17.

i en bæredygtig retning. Det er denne bæredygtige udvikling PFA ønsker at være med til at skabe og

Skemaet her på siden viser de fem verdensmål, PFA

understøtte.

har prioriteret, og hvordan vi kobler dem til vores
forretning.

PFA har prioriteret fem af FN’s 17 verdensmål for
bæredygtig udvikling, som vi ønsker at bidrage særligt til, da de passer naturligt til vores forretning.

Sundhed og trivsel
(FN verdensmål 3)

1. PFA har arbejdet med nye tiltag for at fremme sundhed og
trivsel i Danmark. Herunder strategisk sundhed og PFA EarlyCare. Vi har indgået et partnerskab, der skal hjælpe med
at skabe sundere digitale vaner i både privatsfæren og på
arbejdspladsen.
2. Vi samarbejder med SUND Hub på Københavns Universitet,
hvor PFA bidrager til udviklingen af nye digitale sundhedsløsninger. Læs mere på side 31.
1. PFA har investeret i vedvarende energikilder som eksempelvis verdens største vindmøllepark og bidrager på den vis til den
grønne omstilling.

Bæredygtig energi
og Klimaindsats

2. Klimascreening af aktieporteføljen for at understøtte målsætningen fra Paris-aftalen.

(FN verdensmål 7 & 13)
3. Udvikling af en metode til at implementere målsætningen fra
Paris-aftalen i vores danske ejendomsportefølje. Læs mere på
side 22.

Ansvarligt forbrug og
produktion
(FN verdensmål 12)

Partnerskaber for
handling
(FN verdensmål 17)

1. Når PFA investerer, har vi fokus på ansvarligt forbrug og
produktion samt på bæredygtighed, når vi planlægge nye ejendomsinvesteringer eller større renoveringer af eksisterende
ejendomme.
2. Vi har i PFA også fokus på, at de selskaber, PFA investerer
i, er baseret på langsigtede bæredygtige forretningsmodeller,
som tager hensyn til både menneskerettigheder, klima, miljø
og god selskabsledelse. Læs mere på side 14-16.
1. PFA har investeret i Investeringsfonden for Udviklingslandes nye fond, Danish SDG Investment Fund. Fonden er et
offentligt-privat samarbejde, der har til formål at investere i
selskaber og projekter, der kan løse de samfundsudfordringer,
som fremhæves i de 17 verdensmål.
2. Vi er en del af Nordic Engagement Coorporation (NEC), som
er et samarbejde om dialog med selskaber på investeringsområdet. Vores partnerskaber på sundhedsområdet beskrives
nedenfor.
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Status over arbejdet med CR-indsatser
og mål i 2018
Vores politik for samfundsansvar er inddelt i fire

strategi og forretningen sammen og sætter rammen

centrale temaer: Ansvarlig værdiskabelse, Kunder,

for CR-indsatsene og den årlige rapport for PFA’s

Samfund og Medarbejdere. Områderne kobler politik,

samfundsansvar.

Indsats gennemført

Indsats fortsætter

CR-indsatser fordelt på områder

Status ved udgangen af 2018

Ansvarlig værdiskabelse

Revideret skattepolitik for PFA-koncernen.

PFA’s skattepolitik er opdateret og et afsnit om
ansvarlig skattepraksis er blevet inkluderet i politik
for ansvarlige investeringer. Læs mere på side 15 og
54.

2.

Review af arbejdet med stemmeafgivelse på børsnoterede selskabers
generalforsamlinger.

PFA har revideret sin tilgang til stemmeafgivelse og
besluttet at udarbejde retningslinjer i 2019. Årets
stemmeafgivelser er beskrevet på side 17 og 51.

3.

Udarbejdelse af metode for implementering af Paris-aftalen i PFA’s
ejendomsportefølje.
Fortsat fokus på klima og medarbejder
trivsel i ombygning af PFA’s domicil.

PFA har udarbejdet metode og målsætning for klimaindsatsen i den danske ejendomsportefølje. Det
beskrives på side 22.
Ombygning af PFA’s domicil sker efter en certificering
for at sikre fokus på miljø, indeklima og genbrug af
ressourcer. Læs mere om ombygningen side 36.

4.

Implementering af PFA’s klima
screeningsmodel på børsnoterede
selskaber og indsatser i PFA’s handlingsplan for forankring af FN’s retningslinjer
for menneskerettigheder og erhverv i
investeringsprocessen.

PFA rapporterer på klimascreeningen af de børsnoterede selskaber på side 17. På side 19 beskrives
arbejdet med handlingsplanens indsatser for at forankre FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og
erhverv i investeringsprocessen.

1.

Samfund

5.

6.

10

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

PFA har indgået samarbejde med Københavns Kommune om en strategisk aktivering af en ejendom, der først
senere skal anvendes af PFA. I ejendommen er der nu
forskellige mindre lejemål, hvor lejere blandt andet har
mulighed for at teste deres kundegrundlag i området.

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

PFA har indgået et partnerskab med en forsker om at
skabe sundere digitale vaner privat og på arbejdspladsen. PFA samarbejder med SUND Hub på Københavns
Universitet, hvor vi bidrager til udviklingen af nye digitale sundhedsløsninger. Læs mere på side 31.
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Lancering og aktivering af anbefalinger til
det gode liv i den tredje alder fra Tænketanken – Den nye 3. alder.

Lanceringen af tænketankens anbefalinger og den
efterfølgende indsats på seniorområdet beskrives på
side 26-27.

Kunder

8.

9.

Hjælp til seniormedarbejdere og virksomheder med at sikre en bedre overgang fra
arbejdsliv til pensionisttilværelse.

PFA’s arbejde med Studie60+, som er to netværk, der
har haft fokus på at skabe bedre rammer for overgang
fra arbejde til pension. Læs mere på side 32.

Etablering af et privatkundepanel for at
skabe en bedre kundeoplevelse, digitale løsninger samt revitalisering af PFA
Sundhedsforum.

PFA Sundhedsforum er revitaliseret med fokus på
årsager til stress og mistrivsel hos den enkelte. Det
første område vi har fokuseret på er digitale vaner på
arbejdspladsen. Etableringen og erfaringerne med PFA
Kundepanel er beskrevet på side 31.

Medarbejdere

10.

Gennemgang af interne retningslinjer for
at sikre, at vi efterlever standarder for at
forebygge og beskytte medarbejdere mod
korruption og bestikkelse samt etablering
af en mangfoldighedspolitik.

PFA har igangsat en intern kortlægning af, hvordan
arbejdet med anti-korruption forankres i forskellige
områder. Arbejdet fortsættes i 2019. PFA har en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen i PFA, men har ikke
realiseret en mangfoldighedspolitik for medarbejdere.

11.

Strategiske partnerskaber med organisationer, der hjælper grupper, hvor særlige
medarbejderkompetencer bringes i spil for
at løfte opgaven.

PFA har fortsat mentorordningen i Velkommen Hjem,
som beskrives på side 55.

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

PFA’s RI Board har afholdt 11 møder.
Aktiviteterne beskrives på side 14.

13.

Arbejde med PFA’s Code of Conduct i
kontraktindgåelsesprocessen.

PFA har en Code of Conduct til sine leverandører.
Arbejdet med Code of Conduct indgår i kontraktindgåelsen, som beskrives på side 21. PFA har en Code
of Conduct for samarbejdspartnere og modparter på
investeringsområdet. Brugen af denne indgår som en
del af investeringsprocessen og beskrives på side 16.

14.

Kåring af Årets Hjertesager, samarbejde
med sagerne og koordination af PFA Brug
Livet Fondens aktiviteter på Folkemødet.

PFA Brug Livet Fondens aktiviteter beskrives på side
28-29.

Struktureret NGO- og kundedialog om prioriterede indsatser for samfundsansvar.

Dialog og samarbejde med NGO’er og kunder er et vigtigt bidrag til at skabe partnerskaber for handling. En
liste over dialogmøder er på side 52.

12.

15.
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PFA’s CR-indsatser for 2019
Udover at implementere CR-strategiens indsatser, har

med de tre områder er reflekteret i oversigten over

vi i 2018 også kortlagt de særlige temaer, som vi frem-

indsatser for 2019 nedenfor.

adrettet vil prioritere i vores CR-arbejde. De konkrete
aktiviteter og indsatser bliver endeligt defineret i 2019.

Vi har også evalueret årets CR-indsatser og identifice-

Arbejdet har resulteret i en ny CR-position, ’Vi tænker

ret nye mål og indsatser for 2019. De nye indsatser er

på fremtiden’, og under den er de følgende tre priori-

defineret med afsæt i en vurdering af, hvor PFA bedst

terede indsatsområder: Øget fokus på aktivt ejerskab

muligt kan bidrage positivt til samfundets udvikling

og investeringer i virksomheder med bæredygtige for-

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

retningsmodeller, et sundere og bedre livsgrundlag og

risiko for, at PFA kan påvirke miljø, menneskerettighe-

den gode overgang til livet i den tredje alder. Arbejdet

der og samfundet negativt.

CR-strategi – Investering i et bæredygtigt samfund 2017-2020

14 konkrete indsatsområder for 2019
Ansvarlig værdiskabelse
1. Videreudvikling af en tilgang til stemmeafgivelse
på børsnoterede selskabers generalforsamlinger.
2. Implementering af klimastrategien for PFA’s danske ejendomsportefølje og sikring af, at PFA’s

7. Revitalisering af PFA Brug Livet Fondens kåring af
Årets Hjertesager.
8. Særlig indsats for at skabe langsigtede løsninger
for den gode overgang til livet i den tredje alder.

CO2-aftryk fra aktieporteføljen fortsat er mindre
end verdensindeksets udledning.
3. Udvikling af en mere brugervenlig log over PFA’s
aktivt ejerskabsdialog med selskaber.
4. PFA har en Code of Conduct i forhold til leverandører, og vi har formuleret en Code of Conduct

Kunder
9. Udvikle og implementere en indsats for arbejdet
med ansvarlige algoritmer.
10. Strategiske partnerskaber med fokus på løsninger til et sundere og bedre arbejdsliv.

i forhold til investeringspartnere. Formålet er at
sikre, at PFA's ønsker om en ansvarlig praksis,
når vi investerer og samarbejder, ikke overtrædes

11. Transparens om hvad PFA’s investeringer bidrager
til af positive aftryk i samfundet.

gennem de samarbejdspartnere, PFA har valgt.
PFA vil forankre arbejdet med en Code of Conduct

die60+, for virksomheder som ønsker at være

central del af indgåelsen af samarbejde med PFA.

med til at teste løsningsmulighederne i praksis.

Samfund

Medarbejdere

5. Integrering af FN’s verdensmål i
investeringsaktiviteter.
6. Samarbejde med PFA Brug Livet Fondens hjertesager om at sætte fokus på børn og unges
trivsel.
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12. Igangsætte et pilotforløb, der udspringer af Stu-

til leverandører og investeringspartnere som en
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13. Forankring af arbejdet med FN’s verdensmål i
PFA.
14. Strategisk kompetenceudvikling af medarbejdere
så de er bedre rustet til en digital verden.

Børns Vilkår - BørneTelefonen
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2018.
Læs mere om Børns Vilkår - BørneTelefonen på side 29
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Ansvarlig værdiskabelse
Investeringsmidler

574 mia. kr.

Investeringsafkast

-5,3 mia. kr.

Ekskluderede lande / Ekskluderede selskaber

3 / 36

Ansvarlighed er en af værdierne i PFA, og dermed er ønsket om at skabe værdi for vores kunder og
omverden på en ansvarlig vis helt centralt for os. Af den grund ønsker PFA ligeledes at være ansvarlig som investor, når vi forvalter de midler, vores kunder betror os. Ansvarlighed er et naturligt
afsæt for vores investeringsprocesser.

Som investor har PFA et mål om at skabe det højest

Vi ønsker at agere som en aktiv ejer, og derfor vur-

mulige afkast gennem aktive investeringer i selskaber

derer RI Boardet løbende fremdriften i de sager, hvor

med bæredygtige forretningsmodeller. Vi gennemfører

PFA fører kritisk dialog med selskaber om mulige eller

derfor en række due diligence processer for at sikre, at

bekræftede brud på PFA’s politikker, principper og

de virksomheder, vi investerer i, udover at have et godt

retningslinjer.

afkastpotentiale også agerer på en måde, der er i tråd
med PFA’s politikker, principper og retningslinjer.

I 2018 har RI Boardet defineret retningslinjer for PFA’s
implementering af ansvarlig skattepraksis i investe-

Ønsket om at skabe værdi på ansvarlig vis er også en

ringsprocessen, gennemført den første klimascreening

del af dialogen med vores leverandører, når vi indgår

af PFA’s investeringsportefølje efter egen model og

kontrakter om diverse samarbejder. Dialogen med sam-

fulgt op på en handlingsplan, der skal sikre integrati-

arbejdspartnere tager afsæt i en Code of Conduct, som

on af FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og

er integreret i processen for kontraktindgåelse, og som

erhverv, når vi investerer. Dette beskrives nærmere på

vi ønsker, at vores leverandører skal agere i tråd med.

side 19.

Politik for ansvarlige investeringer

RI Boardet har i årets løb også afholdt møder med en

PFA’s politik for ansvarlige investeringer er formuleret

række organisationer for at diskutere særlige emner og

ud fra et ønske om at efterleve internationale FN-kon-

sikre udvikling i arbejdet med ansvarlige investeringer.

ventioner og principper. Politiken skaber en ramme for

Der har været dialog om emner som klima og rappor-

at sikre, at hensynet til menneskerettigheder, arbejds-

tering, transparens, menneskerettigheder og ansvarlig

tagerrettigheder, ledelsesforhold, miljø, klima og

skattepraksis.

ansvarlig skat er integreret i PFA’s investeringsprocesser på tværs af aktivklasser og investeringsform.

RI Boardet har afholdt 11 møder i 2018.

I 2018 blev det præciseret i politik for ansvarlige inve-

Aktivt ejerskab i 2018

steringer, at PFA ønsker at bidrage til realisering af

PFA vil agere som en aktiv ejer af de selskaber, vi inve-

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Desuden

sterer i. Vores arbejde som aktiv ejer prioriteres efter

blev et afsnit om ansvarlig skattepraksis i forbindelse

både risiko for brud på PFA’s politik for ansvarlige inve-

med vores investeringer tilføjet.

steringer, investeringsstørrelse og aktivklasse. Det
aktive ejerskab dækker over en række aktiviteter såsom
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Responsible Investment Board

screening af investeringer, dialog med selskaber, stem-

PFA’s Responsible Investment Board (RI Board) sæt-

meafgivelse på generalforsamlinger og muligt frasalg

ter mål for og prioriterer PFA’s arbejde som ansvarlig

og eksklusion af enkeltselskaber. Nedenfor beskrives

investor. RI Boardet overser, at PFA agerer efter de for-

en række af aktiviteterne i 2018, og specifikke data fin-

mulerede politikker, principper og retningslinjer.

des i rapportens dataafsnit på side 50.
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PFA’s screenings- og dialogproces

PFA's screenings- og dialogproces

PFA’s aktier*
og obligationer*

Screening
fra ekstern
leverandør

Vurdering af
om der er brud
på PFA’s politik*
udføres af ekstern
leverandør

Ved brud på
PFA’s politik:
Vurdering af evt.
aktiv ejerskabsdialog udføres
af ekstern
leverandør
og PFA

Ikke tillid
og selskab
ekskluderes

PFA deltager
i dialog*

Ekstern
leverandør
har dialog

RI Board
vurderer
fremdrift
af dialog

PFA samarbejder
med andre om
dialog

Tillid til dialog
som fortsætter

Overtrædelse
ophørt

*PFA offentliggør liste over selskaber på pfa.dk

Screening og dialog

NEC har vi også haft en proaktiv dialog med 4 selska-

PFA screener løbende investeringsporteføljen og går

ber i tekstilsektoren, hvor der ikke er konstateret et

i dialog med selskaber om efterlevelse af de interna-

brud med PFA’s politik, men hvor fokus har været på

tionale konventioner, som PFA’s politik for ansvarlige

vigtigheden af at være transparent omkring leverandør-

investeringer er baseret på. Herunder også om selska-

kæden i sektoren. Samlet set har PFA ført kritisk dialog

berne efterlever OECD’s handlingsplan for ansvarlig

med 56 selskaber i 2018.

skat. Screeningen af selskabsaktier og obligationer
sker i samarbejde med vores rådgiver Global Enga-

PFA offentliggør i foråret 2019 NEC’s årsrapport for

gement Services (GES). I 2018 har GES evalueret 98

2018 med en detaljeret beskrivelse af sagerne og rela-

sager med indikationer på brud på PFA’s politik blandt

tionen til verdensmålene.

selskaberne i PFA’s investeringsportefølje.
PFA foretager skattescreening på unoterede investeI 2018 har GES ført dialog med 51 selskaber fra PFA’s

ringer og ejendomsinvesteringer. Det sker med afsæt

portefølje. Heraf er det bekræftet, at 19 af selskaberne

i politik for ansvarlige investeringer, som PFA’s besty-

brød PFA’s politik for ansvarlige investeringer. I årets

relse vedtog at opdatere med et afsnit om ansvarlig

løb er 16 sager med enten bekræftet brud eller et

skattepraksis. RI boardet har for at forankre politik-

muligt brud på politikken blevet løst ved, at selskaber-

ken formuleret retningslinjer for implementering af

ne har ændret adfærd.

ansvarlig skattepraksis. I skattescreeningen indgår en
vurdering af, om der er foretaget en skattemæssig due

PFA har selv været i direkte dialog med 13 selskaber i

diligence, hvorvidt BEPS og General Anti-Tax-Avoidance

2018. Dialogen er afsluttet med to selskaber efter en

Rules har været inddraget, og om strukturen er vurde-

bekræftelse på, at bruddet på vores politik er ophørt.

ret juridisk og skattemæssig ansvarlig. Ved screeningen

Via vores medlemskab af Nordic Engegament Coor-

i 2018 kunne PFA konstatere, at alle PFA’s investerin-

poration (NEC) har vi ført dialog med 8 selskaber for

ger i 2018 efterlevede retningslinjerne.

at undersøge muligt brud på vores politik. Gennem

Aktiv ejerskabsdialog med Danske Bank
PFA har som investor i Danske Bank nøje fulgt sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial, og siden
marts 2017 har vi aktivt ført kritisk dialog med Danske Bank. Fra begyndelsen af denne dialog har vi
ytret et klart ønske om, at banken var transparent om sine undersøgelser og resultaterne heraf. Vi har
desuden løbende spurgt til bankens gennemgang af tidligere risikofyldte transaktioner og den specifikke ressourceallokering til bankens anti-money laundering processer. Informationerne i bankens interne
udredningsrapport, der blev offentliggjort den 19. september 2018, viste, at omfanget af hvidvask
transaktionerne var væsentligt større og stak dybere end forventet, hvilket PFA offentligt har kritiseret.
PFA anerkender, at Danske Bank er ved at gå igennem en transformation, og vi ønsker fortsat at være
med til at udvikle Danske Bank i en mere bæredygtig retning. Derfor har PFA støttet op om ændringerne i bestyrelsen i Danske Bank, så banken kan etablere et nyt ledelseshold, som kan skabe fokus på
forretningen og på de vigtige relationer til investorer, kunder og samfund. PFA støttede derfor bankens
største aktionær, A.P. Møller Holding, i bestræbelserne på at få valgt et nyt formandskab for bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt primo december 2018.
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Uddrag af PFA’s retningslinjer for ansvarlig skattepraksis
På området for unoterede investeringer er det relevant at søge mest muligt indblik i den skattemæssige struktur, der ligger bag ved den investeringsenhed, der investeres i. I tilfælde, hvor PFA selv ejer
en større andel af investeringen, er der oftest mulighed for at påvirke den skattemæssige struktur, der
etableres, hvilket vi aktivt søger at gøre.
I forbindelse med unoterede investeringer har PFA følgende processer:
• Gennemførsel af skattemæssig due diligence forud for investeringens
indgåelse. Inddragelse af BEPS og General Anti-Tax-Avoidance Rules.
• Vurdering af strukturens juridiske og skattemæssige ansvarlighed.
• Vurdering af behov for juridiske enheder i strukturen.
• Varsomhed ved brug af skattefritagelsesaftaler.
• Varsomhed ved brug af aktionærlån i lande med umodne skattesystemer.
• Varsomhed ved valg af samarbejdspartnere og brug af nødvendige foranstaltninger overfor
samarbejdspartnere.
Læs retningslinjerne i deres fulde længde på pfa.dk

Aktiv ejerskabsdialog med samarbejdspartneren Macquarie
PFA er ligeledes i kritisk dialog med den australske investeringsbank Macquarie, som PFA samarbejder med
om ejerskabet af TDC. Det sker efter det i oktober og november 2018 kom frem, at Macquarie tilsyneladende har medvirket til uberettigede udbetalinger af udbytteskat. Dette er naturligvis helt uacceptabelt - og
noget vi i PFA tager afstand fra.
PFA har, siden vi blev bekendt med forholdene, haft en kritisk dialog med ledelsen i Macquarie og herunder
krævet en redegørelse for deres involvering samt afklaring af, hvilke strukturelle, processuelle, kulturelle og
ledelsesmæssige ændringer de har foretaget for at sikre, at sådan en adfærd ikke kan gentage sig.
Hvad angår investeringen i TDC, har vi som ejer en forpligtigelse over for alle vores kunder i PFA, medarbejderne i TDC og det danske samfund generelt om at værne om investeringen. Vi har ved købsaftalens
indgåelse lavet en bindende aftale i konsortiet, der står bag købet af TDC, om, at alle skattebetalinger
foregår i tråd med danske skatteregler. Det har fra starten været helt afgørende for PFA at sikre, at ingen
af investorerne i TDC har mulighed for at trække skattefrie udbytter ud uden de danske myndigheders
godkendelse.
PFA fortsætter den kritiske dialog med Macquarie om udbytteskattesagen og har besluttet ikke at indgå i
nye samarbejder med Macquarie, før vi er kommet til bunds i de præcise fakta i sagen, og udfaldet af dette
vil blandt andet blive afgørende for, om vi kommer til at lave nye forretninger med dem fremadrettet.

PFA screener og analyserer statsobligationer i henhold

I løbet af 2018 har vi formaliseret dialogen om ansvar-

til PFA’s politik og retningslinjer for ansvarlige investe-

lighed med vores investeringspartnere, modparter og

ringer i statsobligationer. I årets løb har fokus været på

eksterne forvaltere. Dialogen tager afsæt i en Code of

forholdene i Venezuela og Saudi-Arabien, og RI Boardet

Conduct vi har formuleret i 2018 for at sætte specifikt

har besluttet at sætte Saudi-Arabien på PFA’s obser-

fokus på den adfærd, vi forventer af vores samarbejds-

vationsliste. Vi foretager ikke engagementsdialog med

partnere på investeringsområdet. Formålet er at sikre,

lande, da det anses for et udenrigspolitisk anliggende.

at PFA’s ønske om en ansvarlig praksis, når vi investe-

PFA investerede ved udgangen af 2019 i statsobligatio-

rer, ikke overtrædes gennem de samarbejdspartnere, vi

ner i 85 lande. Listen over lande, der investeres i, såvel

har valgt. Dialogen med prioriterede investeringspart-

som dem, der er ekskluderet, findes på pfa.dk.

nere er startet op i 2018 og vil løbende blive udvidet til
nye forvaltere og investeringspartnere i 2019.
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Stemmeafgivelse

Rapportering i tråd med internationale

PFA gjorde i 2018 brug af sin stemmeret på 21 danske

klimaanbefalinger

selskabers generalforsamling. Udenlandske selskabers

PFA har i 2018 arbejdet med anbefalingerne fra Task

generalforsamlinger bliver analyseret med udgangs-

Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). Vi

punkt i en prioriteret liste af selskaber, der har særlige

har deltaget i analysen Global Climate Index 2018/Pen-

ESG-relaterede problematikker (Environment, Social &

sion Funds, som udarbejdes af Asset Owner Disclosure

Governance) - og som PFA allerede følger. PFA stem-

Project (AODP). Som led i dette har vi beskrevet vores

te på 49 generalforsamlinger i udenlandske selskaber

klimaindsats inden for TCFD’s fire hovedområder, og

i 2018. Afstemningerne relaterede sig til emnerne

med afsæt i de erfaringer har vi lavet en gap-analyse,

ledelsesforhold, menneskerettigheder, arbejdstagerret-

der skulle afdække mulige huller i vores klimarappor-

tigheder samt miljø og klima.

tering. Vi anvender TCFD-anbefalinger som ramme
for rapportering og indsats for at håndtere klimarisi-

Eksklusion

ci. Vi forventer, at vores rapportering for 2019 vil følge

PFA ekskluderer selskaber, lande og eventuelt samar-

TCFD-anbefalingerne.

bejdspartnere, hvis det vurderes, at de bryder PFA’s
politik for ansvarlige investeringer, og det ikke er
muligt at påvirke deres adfærd gennem dialog.

FAKTA om TCFD
TCFD udarbejder frivillige vejledninger til virk-

I 2018 har PFA ekskluderet Larsen & Toubro, Bha-

somheder og investorer, der ønsker at arbejde

rat Electronics og United Technologies, da PFA har

systematisk med klimarelaterede risici.

fået verificeret, at de er involverede i produktion af
atomvåben. PFA har samtidig besluttet ikke at indgå i

For investorer medfører det et krav om at rap-

yderligere samarbejder med Macquarie, så længe vi er i

portere om identifikationen, vurderingen og

en kritisk dialog med bankkoncernen om dens håndte-

håndteringen af klimarelaterede risici. Derud-

ring af og involvering i udbytteskattesagen.

over skal rapporteringen indeholde strategien
for identifikation af risici, håndteringen af risici

Due diligence og klimahensyn i

og en beskrivelse af mål og målepunkter.

investeringsprocessen
Et af målene for 2018 var at forankre PFA’s klimascreeningsmodel fra 2017 i aktieporteføljen og

Sådan klimascreener PFA aktieporteføljen

dermed få CO2 -data som en integreret del af vurderin-

I 2018 har PFA gennemført en analyse af aktiepor-

gen i investeringsprocessen. Derudfra kan vi måle og

teføljens CO2 -udledning. Det har for første gang

sammenligne selskabers og branchers CO2 -udledning.

været muligt at lave vores egen 2-gradersanalyse,

Klimascreeningen skal sikre en systematiseret tilgang

og derfor har vi kunnet vurdere overensstemmelsen

til håndteringen af klimarisici i investeringsprocessen,

mellem aktieinvesteringerne og et 2-graders scena-

og at der er indsigt i den CO2 -udledning, vi er eks-

rie. Egenanalysen giver desuden indsigt i data om

poneret mod via vores investeringer. Erfaringerne fra

aktieinvesteringer og det forventede energimix, hvis

arbejdet med aktieporteføljen har desuden været med

temperaturstigningerne skal begrænses til 2 grader. På

til at udvikle en tilgang til at forankre Paris-aftalens

den måde inddrager vi både muligheder og risici for-

indhold i PFA’s ejendomsportefølje. Dette beskrives

bundet med henholdsvis CO2 -udledning og estimater

nærmere på side 22.

af forventningerne til brugen af fremtidige energikilder.

Carbonudledning

Total CO2

CO2-intensitet

PFA’s aktier

124 ton CO2 / USD mio.

1.989.000 tCO2

198 tCO2 / USD mio. omsætning

Verdensindeks

145 ton CO2 / USD mio.

2.323.000 tCO2

218 tCO2 / USD mio. omsætning

Kilde: PFA benytter data på selskabsnivau til at estimere den afledte CO2 -udledning fra aktieporteføljen.
Data er afrundet til nærmeste tusinde for ’Total CO2’.
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Aktieporteføljens CO2-udledning i forhold til

2-graders scenarieanalyse

verdensindekset

Det særlige fokus på forsyningssektoren har også

Selskaberne i PFA’s aktieportefølje har i 2018 udledt

været omdrejningspunkt for den 2-graders scenarie-

21 ton CO2 mindre per mio. USD investeret end ver-

analyse, som 2Degrees-Investing har lavet af vores

densindekset, som er referenceindeks. De fire sektorer,

portefølje. Den er baseret på Det Internationale Ener-

der primært bidrager til porteføljens udledning er i

giagenturs (IEA) transitionsscenarie og har til formål

lighed med 2017 forsyning, materialer, energi og

at vurdere, om vores aktieinvesteringer indfrier vores

industri. Data på selskabsniveau viser, at udvalgte inve-

målsætning om at understøtte realiseringen af Paris-

steringer i forsynings- og materialesektoren havde en

aftalens indhold.

stor klimapåvirkning, og derfor satte vi blandt andet
fokus på dialog med to eksterne forvaltere. Dette er
beskrevet i tekstboksen.
Vi vil forsætte analysearbejdet i 2019 og forventer, at

Aktivt ejerskabsdialog om

udledningen per dollar investeret i 2019 er lavere, end

CO2-udledningen

den var i 2018.

PFA har med afsæt i CO2 -analysen, udfra egen
model, valgt at påbegynde dialog med to

Særligt fokus på CO2-udledning fra olie- og

eksterne forvaltere, som på vegne af PFA inve-

forsyningsselskaber

sterer i Tata Power, Anhui Conch Cement og

Forsyningssektoren er den sektor, hvorigennem PFA

Grasim Industries. Disse selskaber har en høj

har sin største direkte klimapåvirkning blandt de fire

udledning - både absolut og relativt til deres

sektorer (forsyning, materialer, energi og industri),

respektive industrier. Begge forvaltere tilbød

og derfor har vi et særligt fokus på denne sektor. Vi

indsigt i selskabernes klimaovervejelser, som

vurderer selskabernes nuværende situation og deres

vi ikke var bekendt med, og det blev på den

fremtidige muligheder for og ønsker om at deltage

baggrund vurderet, at der ikke var behov for

i den grønne omstilling. I forhold til verdensindek-

frasalg, men at PFA forsat vil følge udviklingen

set, som er referenceindeks, viser vores CO2 -analyse,

i selskaberne.

at PFA har valgt selskaber med en lavere klimapåvirkning end deres konkurrenter. Det ses ved at beregne,

PFA deltager i Climate Action 100+, der er

hvor meget CO2, som udledes af sektoren relativt til

en international sammenslutning af investo-

indekset. Det viser, at udledningen i PFA’s portefølje er

rer, som indgår i dialog med de 100 selskaber

916 tons pr. mio. USD imod 1690 tons pr. mio. USD.

i verden, der har den største udledning af

Det er en besparelse på næsten 46 pct. i forhold til

drivhusgasser.

referenceindekset.
C02 udledning pr. sektor

PFA nov 2018

Verdensindekset nov 2018

t CO2e / mio. USD investeret
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Forsyning

916,1

1.690,4

Materialer

785,0

851,8

Energi

332,0

398,5

Industri

198,2

104,9

Forbrugsgoder

50,5

35,8

Kunsumentvare

46,0

47,2

Ejendomme

17,4

21,0

Informationsteknologi

10,7

13,1

Sundhedspleje

7,3

8,3

Finans

4,2

9,8

Telekommunikationsservice

N/A

N/A
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Med afsæt i vores investeringer og tilgængelig data

PFA’s 2-graders analyse, lavet med 2Degree-Investing's

har vi primært fokuseret på aktieinvesteringer i for-

værktøj, har i 2018 ikke givet anledning til at ændre i

syningssektoren og udvinding af fossile brændsler i

porteføljesammensætningen. Men PFA har diskuteret

energiselskaber med et 5 års perspektiv. Ved at foku-

scenarieanalyser med flere selskaber, og det vil vi fort-

sere på el-produktionen i vores aktieportefølje kan vi

sætte med i 2019.

vurdere, om der er overensstemmelse med et 2-graders scenarie.

Due diligence og respekt for menneskerettigheder
PFA har i 2018 haft fokus på at udvikle og formalisere

Data fra 2Degrees-Investings analyse indikerer, at

vores due diligence i investeringsprocessen. Arbejdet

PFA’s aktieinvesteringer over de kommende 5 år er

er sket i tråd med regeringens opdaterede vejled-

i tråd med et 2-graders scenarie for både natur-

ning for ansvarlige investeringer, der lægger vægt på

gas, vedvarende energi og kul. Ved at analysere selve

at systematisere og prioritere indsatser samt rappor-

udvindingen af fossil brændsel kan PFA vurdere, om

tere om fremdrift. Vores treårige handlingsplan for

der er overensstemmelse mellem den energi, der

implementering af FN’s retningslinjer for menneske-

udvindes, og den forventede efterspørgsel i en 2-gra-

rettigheder og erhverv (UNGP) i investeringsprocessen

ders verden.

prioriterede en række indsatser for 2018.

Energifordelingen i PFA’s investeringer i olie og gas

En af disse var at udvikle et heatmap, som skulle give

stemmer overens med henholdsvis et 2-4-graders sce-

et enkelt overblik over selskaber og industrier med

narie og et <2-graders scenarie. Det er hovedsageligt

særlig risiko for, at vi gennem vores investeringer bry-

en konsekvens af, at de samme selskaber udvinder

der vores politik for ansvarlige investeringer. Formålet

både olie og gas. For at monitorere denne risiko vil PFA

med et heatmap er at have et system, hvor vi løbende

fremover gennemgå de individuelle olie- og gasselska-

samler relevant selskabsdata for at synliggøre behovet

bernes egne 2-graders analyser.

for videre due diligence og vurdering af risici.

Uddrag af PFA’s handlingsplan for implementering af
FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv
PFA’s forankring af FN’s retningslinjer er inddelt i forskellige faser:
Indsatser i 2018
• Klimascreening af selskabsaktier- og obligationer, dialog gennem Climate Action 100+ og efterlevelse
af Paris-aftalens indhold i henhold til den due diligence proces, der er beskrevet i PFA’s retningslinjer
for understøttelse af realiseringen af Paris-aftalen.
• Kortlægning af brancher og områder med størst risici for, at PFA forbindes med negativ påvirkning af
samfundet. Kortlægningen sker årligt og diskuteres på PFA’s RI Board.
• Opfølgning på kortlægning af investeringer med konstaterede brud med PFA’s politik for ansvarlige
investeringer samt igangsætning af dialog.
• Interne retningslinjer til integrering af due diligence og Environment, Social & Governance (ESG)
-data i investeringsanalysen for aktier og obligationer.
Indsatser i 2019 – 2020
• Evaluering af indsatserne i 2018 og eventuelle justeringer.
• Due diligence gennemføres i alternative investeringer og ejendomsinvesteringer, og der udarbejdes
proces for den løbende evaluering.
Læs hele handlingsplanen på pfa.dk.
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DK: Scandlines

UK: Hornsea 1

PFA besluttede i 2018 at
medfinansiere Scandlines, der
har en klar målsætning om at
gøre sin færgedrift grøn, og dette
vil være muligt om få år. Det skal
ske med batteridrevne færger, og
allerede nu er færgerne på
Helsingør-Helsingborg ruten
batteridrevne. PFA har investeret
745 mio. kr. i Scandlines i form af
et lån.

PFA besluttede i 2018 at
medfinansiere Hornsea 1, som
med sine 174 kæmpemøller vil
blive verdens største havvindmøllepark, når den er færdigbygget.
Hornsea 1 forventes at stå opført
i 2020 og vil, når den er opført,
kunne producere grøn strøm nok
til at forsyne 1 mio. husstande.
PFA er långiver med ca. 2 mia. kr.

DK: Kollegier

UK: Walney Extension

I 2018 tog PFA første spadestik til
opførslen af kollegieboliger til
300 studerende i Odense.
Byggeriet er et af fire PFA-kollegier, som vi tog initiativ til at bygge
i anledningen af vores 100-års
jubilæum i 2017. Kollegiet
opbygges i bæredygtige materialer og udformes som et kvadratisk 8-tal, hvor hjertet af
bygningen bliver indrettet til
læring og skal fungere som
socialt samlingspunkt. PFA’s
investering i kollegiet i Odense er
på over 300 mio. kr.

PFA ejer 25 pct. af Walney
Extension, som blev indviet i
2018. Siden åbningen har
vindmøllerne produceret grøn
energi svarende til 600.000
husstandes årlige energiforbrug. I
bygningsfasen af projektet blev
der benyttet mere end 50 lokale
leverandører. Derudover er der
blevet etableret en fond, der skal
sikre interessen for naturvidenskab og etableringen af lærlingepladser for at sikre fremtidige
kandidater til lignende projekter i
lokalområdet.
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Asien, Afrika, Latinamerika: Danish SDG Investment Fund
PFA har i 2018 valgt at investere i
Investeringsfonden for Udviklingslandes nye fond “Danish
SDG Investment Fund” (SDG-fonden), som er et offentligt-privat
samarbejde, hvor staten og
pensionsselskaber går sammen
om at løse en væsentlig
samfundsudfordring. SDG-fonden
vil investere aktiekapital i
selskaber i Afrika, Asien,
Latinamerika og dele af Europa.
Det vil ske i samarbejde med
dansk erhvervsliv, der har stærke
kompetencer, viden og teknologier indenfor en række af de
strategiske sektorer, som
understøtter realiseringen af
verdensmålene. PFA investerer
400 mio. kr. i fonden.

Vores heatmap tager afsæt i data fra tre forskellige kil-

oversigt over selskaber, som, ifølge GES, bryder vores

der: MSCI ESG, GES og Bloomberg. Her har vi prioriteret

politik. Oversigten giver samtidig en status på dialogen

målepunkter, der blandt andet angiver, om selska-

med det enkelte selskab, og hvem der fører dialogen.

bet bryder vores politik, selskabets samlede ESG-score

Oversigten er et supplement til loggen over selskaber,

og scorens udvikling, antal kontroversielle hændel-

vi er i dialog med. I 2019 vil vi arbejde med at udvikle

ser, selskabet er involveret i, samt om selskabet har

vores log, så det bliver mere brugervenligt at følge den

en menneskerettighedspolitik. Data er tilgængeligt

dialog, vi har med udvalgte selskaber.

på selskabsniveau og aggregeres på industriniveau.
Ved at vurdere de industrier, der har flest bekræftede

Ansvarlig leverandørstyring

og potentielle brud på vores politik, bliver vi opmærk-

I 2018 har PFA implementeret et nyt Contract Manage-

somme på at udføre ekstra due diligence, når der

ment-system. Det har medført, at hvert direktørområde

foretages nye investeringer i de industrier, hvor der

har udpeget kontraktansvarlige, kontraktejere, forret-

oftest er selskaber med potentielle og reelle brud på

ningsgangansvarlige og kontrolansvarlige. Således har

menneskerettighederne. Det indsamlede data fra 2018

alle direktørområder et opdateret kontraktoverblik og

indikerer, et behov for en særlig indsats i arbejdet med

kan følge med i, hvordan forretningsgange for kon-

due diligence inden for olie-, gas- og mineindustrierne.

traktindgåelse efterleves og sikre, at der foretages
relevante kontrolopfølgninger med deres respektive
leverandører. Det nye setup styrker også arbejdet med
risikovurdering i den enkelte kontraktindgåelse, hvor
samfundsansvar og arbejdet med FN Global Compact’s
10 principper er en væsentlig del.

Eksempel på anvendelse af heatmap
I forbindelse med en mulig investering i et

Det nye system er med til at sikre, at de kon-

mineselskab viste en søgning på sekto-

traktansvarlige tager ejerskab for de kontraktlige

ren i vores heatmap, at vi skulle se nærmere

forpligtigelser, herunder opfølgning på databehand-

på sektoren. Minesektoren er præget af en

leraftaler, etablering af kontraktsårshjul og dialog om

særlig høj risiko for både brud på menneske-

PFA’s Code of Conduct og det dertilhørende selveva-

rettigheder og miljøstandarder. Derfor blev

lueringsskema til leverandører. I 2018 har vi foretaget

der lavet en gennemgang af sektorspecifikke

en stikprøvekontrol af otte udvalgte leverandører. Kon-

ESG-karakteristika for alle de relevante mine-

trollen har givet en indsigt i, hvordan selvevalueringen,

selskaber. På baggrund af dette lavede vi en

som leverandører udfylder ved kontraktindgåelsen,

udvidet due diligence for ESG-området, før der

fungerer i praksis. Stikprøvekontrollen viste, at nogle

blev fortaget en investering. Analysen viste

leverandører har fortsat deres fokus med at integre-

ydermere en positiv sammenhæng mellem

re samfundsansvar og skabe bæredygtige løsninger.

ESG-kvalitet og aktiens udvikling gennem de

I forbindelse med PFA’s interne kortlægning af arbej-

seneste 10 år.

det med bekæmpelse af korruption, som er en del af
FN Global Compacts 10 principper, har der også været
fokus på kontraktindgåelsesprocessen.

Vi har på nogle områder allerede begyndt på nogle af
de indsatser, der i vores handlingsplan var sat til 2019.

Med afsæt i årets erfaringer med udarbejdelse af vores

Det er sket på området for unoterede investeringer

Code of Conduct for samarbejdspartnere i investerings-

ved, at vi har gennemgået de interne investerings-

processen vil vi i 2019 opdatere vores Code of Conduct

processer på området. Vi har således udviklet en ny

for leverandører. Samtidig vil vi fortsætte vores arbejde

tilgang til due diligence i unoterede investeringer med

med ansvarlighed og leverandører.

henblik på at få flere ESG-overvejelser med i vurderingen af nye investeringsmuligheder.
Transparens og rapportering
PFA har fortsat arbejdet med transparens omkring
vores aktive ejerskab. PFA prioriterer åbenhed i det
omfang, det er muligt. I 2018 har vi valgt at offentliggøre listen med vores obligationsinvesteringer og en
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Børns Vilkår - BørneTelefonen
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2018.
Læs mere om Børns Vilkår - BørneTelefonen på side 29

Due diligence og klimaindsats i
ejendomsporteføljen
Ejendomme står for 30 pct. af den samlede CO2 -udledning i Danmark. Der udledes CO2, når byggematerialer
fremstilles, når bygninger opføres, og når bygninger
er i drift. Der er forskellige metoder til at opgøre ejendommes CO2 -udledning, ligesom der findes forskellige
metoder for at opgøre en bygningsejers andel af bygningens forbrug, når den er lejet ud til flere lejere med
et fællesareal. Derfor har PFA i 2018 afholdt tre workshops for at lave en plan for at integrere klima- og
bæredygtighedshensyn mere systematiseret i ejendomsporteføljen. PFA har i første omgang valgt at
fokusere på den danske ejendomsportefølje og ønsker
indledningsvist at kortlægge CO2 -udledningen her for
at skabe overblik og måle porteføljen i forhold til et
defineret benchmark. Målt over en ejendoms livscyklus
udledes størstedelen af CO2 ved opførelsen. Derfor vil
PFA som bygherre, der opfører ejendomme i Danmark,
sætte fokus på bæredygtige materialer og design fremover, når en bygning skal planlægges og opføres. For
ejendomme i drift vil fokus være på at optimere ejendommens drift på en energieffektiv måde. Erfaringerne
evalueres i slutningen af 2019 og danner baggrund
for konkrete mål. Retningslinjerne og vores tilgang til
arbejdet i den danske ejendomsportefølje er offentliggjort på pfa.dk
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Samfund
PFA har stræbt efter at være en aktiv deltager i samfundsudviklingen igennem de mere end 100
år, vi har eksisteret både som virksomhed, investor og pensionsleverandør. Vi har den holdning,
at når samfundet udvikler sig, så følger vi med og søger aktivt at bidrage til udviklingen. Det gør
vi, da vi er bevidste om, at de handlinger, vi foretager i dag, har betydning for det liv, vi kommer
til at leve i morgen.

*

PFA ønsker at være med til at drive samfundet i en mere bæredygtig retning. Derfor
arbejder vi proaktivt med at bidrage til realiseringen af udvalgte verdensmål for
bæredygtig udvikling, sætte vores kompetencer og erfaring i spil og endeligt ved at
engagere os i samfundsdebatten. Vi stræber efter at agere åbent, ærligt og ansvarligt
og med det formål, at vores kunder skal kunne leve livet hele livet.
Pensionsreform med fokus på samspilsproblemer

blandt andet Danske Bank om håndteringen af hvid-

I 2018 blev der vedtaget nye regler på pensionsom-

vasksagen i bankens estiske filial og de forventninger,

rådet. De nye regler betyder, at det er blevet mere

vi som investor har haft til banken.

attraktivt at spare op til pension, og at de såkaldte
samspilsproblemer er løst for langt de fleste danske-

Vi har i årets løb også været med til at sætte fokus

re. Det gælder både for nuværende pensionister og

på de dilemmaer, der blandt andet er, når man

for den fremadrettede opsparing. PFA har bidraget til

arbejder med at sikre en ansvarlig skattepraksis i inve-

lovarbejdet med holdninger og budskabet om, at sam-

steringsprocessen. Det har vi gjort ved at samle og

spilsproblemerne burde løses, så det altid kan betale

offentliggøre vores retningslinjer på området og delta-

sig at spare op til sin pension. Desuden arbejder PFA

ge i to debatter om emnet på Folkemødet.

for, at pensionssystemet bliver mere enkelt og simpelt
at forstå, så kunderne lettere kan træffe de rigtige valg

PFA bidrager til den historiepolitiske forskning

for deres pension.

I 2018 udkom bogen Poul Schlüters tid 1982-1993,
som er et politisk historieværk, der beskriver

33 anbefalinger til en bedre seniortilværelse

Schlüters regeringer, det politiske klima i perioden

I 2018 lancerede Tænketanken - Den nye 3. alder,

1982-1993 og tidens samfundsudfordringer. Bogen

som PFA står bag, 33 anbefalinger til, hvordan sam-

er en del af serien De danske ministerier, som PFA

fundet og den enkelte sikrer det gode seniorliv frem

har finansieret i forbindelse med sine jubilæer hvert

mod 2040. Tænketankens arbejde er blevet en af de

25. år. Serien er nu nået til 5. bind, der er udkommet

hidtil største kortlægninger af rammerne for seniorli-

i anledningen af PFA’s 100 års jubilæum. Det 5. bind

vet i Danmark. På samme tid kom tænketanken med

består af to bøger: Anker Jørgensens tid 1972-1982,

konkrete anbefalinger om, hvor der skal sættes ind

som udkom i efteråret 2017 og senest Poul Schlüters

fremover for at imødegå udviklingen. Det fremhæves i

tid 1982-1993. Forfatterne bag 5. bind er lektor Niels

anbefalingerne, at udviklingen kræver gentænkning af

Wium Olesen og professor Thorsten Borring Olesen fra

samfundets strukturer omkring arbejdsliv, sundhed og

Aarhus Universitet.

bolig. Læs mere om anbefalingerne og tænketankens
PFA kollegier bygges

arbejde på side 27.

I 2018 tog PFA første spadestik til opførslen af kolle-
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Debat og vidensdeling om aktivt ejerskab

gieboliger til 300 studerende i Odense. Byggeriet er

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

et af fire PFA-kollegier, som vi tog initiativ til at bygge

investerer i. Aktivt ejerskab dækker for os over for-

i anledningen af vores 100-års jubilæum i 2017. Kol-

skellige aktiviteter. I 2018 har vi som medinvestorer i

legiet opbygges i bæredygtige materialer og udformes

blandt andet Nykredit og konsortiet bag TDC engage-

som et kvadratisk 8-tal, hvor hjertet af bygningen bli-

ret os i ejerskabet af selskaber, der har en vigtig rolle

ver indrettet til læring og skal fungere som socialt

i det danske samfund. Samtidig har vi ønsket at være

samlingspunkt. PFA’s investering i kollegiet i Odense er

transparente om den ejerskabsdialog, vi har haft med

på over 300 mio. kr.
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For Lige Vilkår
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2018.
Læs mere om For Lige Vilkår på side 29

PFA · CR-rapport

2018

25

Tænketanken – Den nye 3. alder
kom med 33 anbefalinger til det
gode seniorliv
Efter et års arbejde lancerede Tænketanken - Den nye 3. alder i 2018 et samlet bud på, hvordan
samfundet og den enkelte kan sikre det gode seniorliv frem mod 2040. I 2040 vil der være markant flere ældre danskere end i dag. PFA stod bag etableringen af tænketanken, som blev nedsat i
forbindelse med PFA’s 100 års jubilæum. Tænketanken havde til formål at analysere, debattere og
komme med anbefalinger til, hvordan den enkelte dansker i fremtiden får det bedst mulige liv i den
tredje alder. Både i forhold til bolig, sundhed og overgangen fra én type arbejdsliv til et andet eller
til pensionstilværelsen.

Arbejdet med at udvikle anbefalingerne tog afsæt i

Vi vil i 2019 fortsætte vores indsatser og arbejde for,

de megatrends og fremtidsscenarier, som vil danne

at en række af de 33 anbefalinger forankres i sam-

rammen for danskernes liv i fremtiden i takt med, at

fundet og samfundsudviklingen.

levealderen stiger. Arbejdet skal inspirere til, hvordan
individet, institutionerne i samfundet og virksomheder

Medlemmer af Tænketanken – Den nye 3. alder

kan følge med udviklingen og på samme tid give indblik i, hvordan den teknologiske udvikling skaber nye
muligheder. Tænketanken har med hjælp fra Instituttet

• Claus Kjeldsen, adm. direktør, Instituttet for Fremtidsforskning (formand)

for Fremtidsforskning kortlagt syv centrale udfordrin-

• Allan Polack, Group CEO, PFA (næstformand)

ger, som Danmark skal finde svar på for at sikre et

• Anne Skovbro, filantropidirektør, CPO Realdania

godt seniorliv frem mod 2040. Tænketanken har udviklet fire scenarier for, hvordan Danmark kan udvikle
sig og har på den baggrund udarbejdet 33 konkrete
anbefalinger.

(daværende)
• Aske Juul Lassen, PhD., post doc., Center for Sund
Aldring, Københavns Universitet
• Bente Sorgenfrey, formand, FTF
• Bjarne Hastrup, adm. direktør, Ældre Sagen

Efter lanceringen af tænketankens anbefalinger,

• Ib Enevoldsen, adm. direktør, Rambøll

har vi valgt at prioritere en række af anbefalingerne

• Inger-Lise Katballe, fhv. sundhedsdirektør hos

i vores arbejde. Vi har med afsæt i PFA Seniorboligstandard™ igangsat byggeri af flere typer af

• Jacob Holbraad, adm. direktør, DA

seniorboliger i 2018, hvor vi inddrager forskellige

• Jesper Buch, iværksætter og grundlægger af Just-

elementer, som fremtidens seniorer har behov for.
Et andet område vi har haft fokus på, er fremtidens
arbejdsmarked, hvor der er behov for at skabe nye
muligheder for delvist at kunne trække sig tilbage og
samtidig være lønmodtager, dvs. gå på delpension
og skabe mere fleksible tilbagetrækningsmuligheder.
Her har vi gennem dialog med PFA’s kunderåd igangsat projekt Studie60+, der skal medvirke til at skabe
en mere glidende overgang mellem arbejdsliv og pensionsliv. Studie60+ beskrives på side 32. Erfaringerne
fra Tænketanken – Den nye 3. alder har vi desuden
taget med ind i regeringens seniortænketank, hvor
PFA har en repræsentant, og vi har afholdt en række
møder med politikere og organisationer for at sætte
fokus på anbefalingerne.
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Ikast-Brande Kommune
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Eat, Miinto og Gomentor
• Jørgen Løkkegaard, centerchef ved Velfærds- og
Interaktionsteknologi, Teknologisk Institut
• Knud Romer Jørgensen, forfatter, debattør,
radiovært.

Kort oversigt over Tænketanken – Den nye 3. alders aktiviteter:
• 5 heldagsworkshops
• Tænketanken - Den 3. nye alder var afsæt for PFA’s program og debatter på Folkemødet på Bornholm i
både 2017 og 2018
• De foreløbige anbefalinger blev præsenteret, udfordret og kvalificeret af forskere og politikere på konferencen Danmark frem mod 2040 den 9. oktober 2017 på Dokk 1 i Aarhus
• Der er udarbejdet en rapport med 33 konkrete anbefalinger til det gode liv i den 3. alder frem mod 2040
• Anbefalingerne blev præsenteret på Christianborg den 2. februar 2018 med deltagelse af relevante
politikere, ministre og interessenter på området. Rapporten kan bruges som inspirationskatalog til politikere, PFA og andre interessenter, så anbefalingerne kan bidrage som et udgangspunkt for den videre
udvikling af rammerne for seniorlivet i Danmark.

33 anbefalinger til det gode seniorliv frem mod 2040
Overgang fra arbejde til
pensionstilværelse

Bolig og sociale relationer

Sundhed og livskvalitet

Et godt arbejdsliv i den

Nye attraktive boligfor-

Forebyggelse og bedre koordi-

tredje alder og fleksibilitet i

mer, der matcher borgernes

nerede sundhedsindsatser

tilbagetrækningen

livsfasebehov

• Flere kommunale sundhedshuse

• Fleksible rammer for

• Flere seniorboligfællesskaber

• Teknologi skal understøtte sund-

tilbagetrækning
• Fleksible delpensionsmodeller

• Nye boligformer for seniorer
• Flere billige lejeboliger til
seniorer

Arbejdsmarked og arbejdsliv

• Rådgivning om boliger

• Forebyggelse af psykiske lidelser
• Partnerskaber for bedre trivsel

• Investering i iværksætteri
• Attraktive pensionsordninger for
selvstændige

Byudvikling og rammer for
• Seniorer skal tænkes ind i
• Bo- og interessefællesskaber
skal styrkes
deleøkonomien skal undersøges

• Gentænkning af
uddannelsessystemet
• Livslang læring som pligt for den
enkelte
• Uddannelsesopsparing til
karriereskift
• Internationale netværk til
vidensdeling

ring på tværs af lidelser
• Udbygning af prioriteringsråd
sygdomme skal udbygges
• Styringsparadigme skal have
mere fokus på outcome

byrummet

• Skattemæssige udfordringer for
Uddannelse og kompetencer

• Bedre udredning og koordine-

• Mål for forebyggelse af livsstilsfællesskaber

Iværksætteri og opsparing

hed i eget hjem

Frivillighed, relationer og
livskvalitet
• Bedre muligheder for at udføre
frivilligt arbejde
• Sundhedspersonale skal bidrage

Øget mobilitet for at mindske

til at mindske ensomhed

ensomhed og styrke økonomi
• Mobilitetspulje til seniorer

Velfærdsteknologi og

• Danmark skal gå forrest for

telemedicin

brugen af selvkørende biler
• Flere investeringer i fremtidens
infrastruktur
• Partnerskaber skal udvikle
innovative platformsøkonomiske
modeller

• Bedre og hurtigere udbredelse
af velfærdsteknologi
• Teknologisk efteruddannelse af
sundhedspersonale
• Fast-track-enhed for udrulning
af ny teknologi
Stigende
sundhedsomkostninger
• Øget transparens i
sundhedsudgifter
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Årets Hjertesager

5

Informationsfilm

3

Sager på Folkemødet

12

Antal stemmer om Årets Hjertesager

35.852

Følgere på fondens Facebookside

32.000+

PFA’s velgørende fond - PFA Brug Livet Fonden - sæt-

Hjertesager satte vigtige emner til debat

ter spotlys på de mange ildsjæle, der frivilligt gør en

Fonden var også til stede på Folkemødet 2018 på

stor indsats for at hjælpe udsatte eller sårbare grupper

Bornholm og stod for seks debatter i PFA’s telt. Debat-

med at bruge livet. Hvert år kårer fonden Årets Hjerte-

temaerne blev defineret ved en workshop hos PFA,

sager, og i samarbejde med PFA skaber fonden i løbet

hvor repræsentanter fra 12 hjertesager deltog og sam-

af året ekstra opmærksomhed om sagerne og deres

arbejdede om at udforme debatterne. De handlede om

vigtige arbejde.

blandt andet unges adfærd på sociale medier, investering i sociale indsatser og bandepakkernes effekt

Kåring af Årets Hjertesager sætter børn og unge

på hjemløse og socialt udsatte. I debatpanelerne del-

i centrum

tog både repræsentanter fra hjertesagerne, politikere,

Fonden kårede i slutningen af 2018 fem nye hjertesa-

embedsmænd og eksperter.

ger, som modtager støtte. I alt var 72 sager indstillet
til kåringen af Årets Hjertesager. Blandt dem var både

Inspiration til seniorer

lokale og nationale projekter og foreninger, som invol-

Når pensionstilværelsen nærmer sig og arbejdstiden

verer mange frivillige ildsjæle. Fondens bestyrelse

trappes ned, finder mange plads til frivillige gøremål.

valgte Årets Hjertesager blandt 20 sager, der var ble-

Derfor havde fonden en stand på PFA Seniordag, som

vet stemt i finalen på fondens hjemmeside, som over

blev afholdt både i Jylland og på Sjælland for PFA’s

40.000 havde besøgt i de to uger, afstemningen kørte.

seniorkunder og ledsagere. Fonden satte her sammen
med hjertesagerne Børnelungefonden, Børns Voksen-

Mange af finalesagerne handlede om at hjælpe børn

venner og Morgencafé for Hjemløse fokus på frivilligt

og unge, og derfor valgte bestyrelsen at centrere støt-

arbejde og gav inspiration til det gode seniorliv. Der

ten om denne gruppe. Valget af Årets Hjertesager faldt

var henholdsvis 700 og 900 deltagere ved de to arran-

på For Lige Vilkår, Klub Venner og SMILcamps, som

gementer. Fondens stand var velbesøgt, og der var en

er tre nyere og mindre initiativer, som får en hånds-

god dialog om både fondens arbejde og de to hjerte-

rækning til at kunne slå dybere rødder og nå endnu

sagers aktiviteter.

bredere ud til dem, de har fokus på. Og på de to mere
etablerede organisationer Børn, Unge & Sorg og
BørneTelefonen, hvor støtten går til, at børn og unge
har et sted, hvor de kan få hjælp til at komme videre,
når livet er svært
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Årets Hjertesager 2019
For Lige Vilkår modtog 25.000 kr.: For Lige Vilkår er en nystartet forening for forældre og andre pårørende
til børn, der på grund af handicap eller kronisk sygdom har særlige behov.
Klub Venner modtog 25.000 kr. til oplevelser: Klub Venner er en lille forening, der skaber oplevelser og
fællesskab for unge med svære fysiske og psykiske handicaps.
SMILcamps under SMILfonden modtog 25.000 kr.: SMILcamps er nyt initiativ under SMILfonden, der inviterer alvorligt og kronisk syge børn og deres familier på sommercamps.
Børn, Unge & Sorg modtog 50.000 kr. til rådgivning af børn og unge: Børn, Unge & Sorg hjælper børn og
unge videre i livet, når forældre eller søskende bliver alvorligt syge eller dør.
BørneTelefonen under Børns Vilkår modtog 50.000 kr.: BørneTelefonen under Børns Vilkår er børnenes
linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte og støtte.

Tæt samarbejde om film
I 2018 har fonden i samarbejde med PFA sat fokus på fire sager, der i 2017 blev kåret til Årets Hjertesager. Tre
af sagerne - WutomiAgri, Gigtramte Børns Forældreforening og MusikBeRiget – har vi produceret film om, som
er udviklet i tæt samarbejde med sagerne selv. Filmene er blevet vist både på sagernes egne platforme og på
fondens hjemmeside og Facebookside. På fondens Facebookside er filmene nået ud til mere end 85.000 og har
fået mange delinger, kommentarer og likes. Derudover har vi samarbejdet med hjertesagen Ordskælv om en ny
digital platform.

Se film om Årets Hjertesager 2018
Filmene om Årets Hjertesager 2018 kan ses på fondens hjemmeside og hos hver af hjertesagerne:

MusikBeRiget

Gigtramte Børns Forældreforening

WutomiAgri
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Børn, Unge & Sorg
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2018.
Læs mere om Børn, Unge & Sorg på side 29
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Kunder
Som kundeejet selskab er det vigtigt for PFA, at vores kunder oplever en synlig værdi i den relation,
de har til os. Vi ønsker konstant at opfylde kundernes behov, og vi bestræber os på at udvikle
vores produkter og services i takt med, at samfundet og de teknologiske muligheder udvikler sig.
For at sikre at vi kender vores kunders specifikke behov, inddrager vi dem og får feedback på vores
rådgivning og på udviklingen af sundhedsprodukter, indsatser og digitale løsninger.

*

PFA vil skabe mere værdi for kunderne. Derfor sender vi hovedparten af de penge,
vi tjener, videre til vores kunder. Vi gør os umage for at rådgive ud fra den enkelte
kundes livssituation, alder og behov, og vi prioriterer en tidlig indsats, når vores
kunder bliver syge. Vi vil være helt i front i udviklingen af nye digitale løsninger
og samler struktureret op på kritiske henvendelser og klager, så vi kan minimere
uheldige oplevelser fremadrettet.

Tættere på kundens individuelle ønsker via PFA

Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Universitet.

Kundepanel

Formålet med samarbejdet er at bidrage til at udvikle

For at sikre at PFA udvikler relevante produkter og

og teste løsninger på sundhedsområdet. PFA stil-

services, der gør en forskel i kundernes dagligdag,

ler rådgivning til rådighed for de teams i SUND Hub,

etablerede vi i 2018 PFA Kundepanel. Kundepane-

der ønsker at få input til deres løsninger. Rådgivnin-

let er PFA’s direkte linje til privatkunderne og havde

gen består blandt andet af sparring om markedet, de

ved udgangen af 2018 omkring 250 tilmeldte. Kun-

sundhedsrelaterede udfordringer og PFA’s indblik via

depanelet giver mulighed for hurtigt at interviewe

det data og de erfaringer, vi har. Samarbejdet inde-

relevante kundeprofiler om en given service eller et

bærer desuden, at PFA introducerer SUND Hub teams

produkt, vi udvikler på.

for udfordringer, som vi selv søger løsninger på.

På den måde får vi bedre indsigt i kundernes ønsker

Virksomheder og ledere får hjælp

og behov. Involvering af kundepanelet har i årets

til stresshåndtering

løb resulteret i mere end 100 dybdegående inter

PFA har i tæt samarbejde med vores virksomheds- og

views med kunder, betatests af nye digitale værktøjer

organisationskunder udviklet nye sundhedsløsninger,

og forberedelse af større antropologiske feltstudi-

som kan medvirke til at forebygge, forkorte og ned-

er, som vi planlægger at udføre i 2019. Temaerne,

bringe langvarigt sygefravær.

der har været behandlet i samarbejdet med kundepanelet har eksempelvis været kvalificering af PFA’s

I 2018 satte vi målrettet fokus på de underliggende

investerings- og forsikringsguides, bedre og mere tryg-

årsager til mistrivsel og stress. Det gjorde vi blandt

hedsskabende selvbetjeningsløsninger som digital

andet i form af et samarbejde med en læge og for-

overførsel af pensionsdepoter, og måden hvorpå vi kan

fatter om sunde digitale vaner og restitution samt

give kunder, der nærmer sig pensionering, en bedre

i form af åbne lederkurser i stressforebyggelse og

nedsparingsrådgivning.

håndtering af stress med en erhvervspsykolog.

I 2019 vil vi fortsat have fokus på, at de produkter

I årets løb har mere end 200 virksomheder deltaget

og services, vi udvikler, bliver evalueret i samarbejde

i åbne kurser om stressforebyggelse og stresshånd-

med kunderne.

tering. Evalueringen af kurserne viser, at 89 pct. af
deltagerne efter kurset vurderer, at de i høj grad er

Nyt samarbejde om udvikling af

i stand til at spotte symptomer hos medarbejderne,

sundhedsløsninger

og at de ved, hvordan de skal håndtere det.

I 2018 indledte PFA et samarbejde med SUND Hub,
der er et innovativt iværksættermiljø under Det
PFA · CR-rapport
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Netværk skaber bedre rammer for overgangen

eller samlevers data via PensionsInfo. Det giver i højere

fra arbejde til pension

grad mulighed for helhedsrådgivning, hvor husstand

Arbejdsmarkedet forandrer sig hastigt i disse år, og vi

ens samlede økonomi optimeres i forhold til fx skat,

går på pension senere end før i takt med, at vi lever

pensionsopsparinger, frie midler, offentlige ydelser mv.

længere. Det medfører en række udfordringer for både
virksomheder og medarbejdere, der skal planlægge

Kundernes klager håndteres

den enkeltes senkarriere.

I PFA håndteres klager i afdelingen for Klager & Kundetilfredshed, der er forankret i vores koncernjuridiske

PFA har i 2018 etableret Studie60+, som består af to

enhed. Afdelingen behandler konkrete klager og foku-

netværk, der udspringer af PFA’s kunderåd. De to net-

serer på at øge kundetilfredsheden bredt. Målet er at

værk henvender sig til henholdsvis virksomhedskunder,

finde og proaktivt få gjort op med faktorer, der giver

repræsenteret af HR-chefer, og organisationskunder,

anledning til utilfredshed, og som i sidste ende får

repræsenteret af organisationsformænd.

kunderne til at klage.

Studie60+-netværkene har analyseret, diskuteret og

I 2018 har PFA modtaget 417 klager, hvilket er en

vurderet, hvordan vi skaber nye og bedre rammer for

stigning på 22 pct. i forhold til 2017, hvor PFA fik

den tredje alder på arbejdsmarkedet og for overgan-

343 klager. Der har generelt været en øget aktivitet i

gen fra arbejde til pension.

forhold til kundehenvendelser i 2018, og der har yderligere været flere lovgivningsmæssige initiativer, som

PFA hjælper med optimering af pension

har medført et skærpet fokus fra kunderne. Det gælder

PFA har i 2018 udviklet en række tilbud til seniorer,

blandt andet forebyggelse af hvidvask og nye regler

som bliver en stadig større og vigtigere kundegruppe.

om GDPR (databeskyttelse). Antallet af kunder, der har

Eksempelvis har PFA opgraderet rådgivernes nedspa-

fået medhold i klager, er steget fra 14 pct. i 2017 til

ringsværktøj, så det fremover kan inddrage ægtefælles

17 pct. i 2018.

Sådan håndterer vi ris, ros og klager i PFA
Hvis kunden får en dårlig kundeoplevelse, eller ikke er tilfreds med PFA’s sagsbehandling eller en afgørelse, som PFA
har truffet, har kunden en række muligheder for at henvende sig til os og give feedback eller klage.

PFA’s kundetillidsmand
Henvendelse efter en dårlig
oplevelse, hvor der kan være brug
for at tale med en, som kan sætte
skub i sagen eller give et godt råd
til, hvordan man kommer videre.
Ris og ros
Positiv og negativ feedback om en
oplevelse hos PFA, som kunden
gerne vil gøre os opmærksom på,
via pfa.dk

Kontakt til den
konkrete afdeling i PFA
I første omgang anbefales det
at tage kontakt til den afdeling,
hvor man har haft den dårlige
kundeoplevelse og gøre
opmærksom på dette.
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PFA’s Klageafdeling
En formel klage over en afgørelse,
sagsbehandling eller en begrundelse
fra PFA. Klagen håndteres af PFA’s
Klageafdeling.

Offentlige instanser
Ankenævnet for Forsikring
Domstolene
EU-Kommissionens
online klageportal

Virksomheds- og organisationskunder:

ca. 5.860

Kunder:

ca. 1,3 mio.

Rådgivningssamtaler:

69.642

Telefonopkald til PFA Rådgivningscenter:

226.973

Telefonopkald til PFA Sundhedscenter:

291.112

Kunder hjulpet tilbage i arbejde (PFA EarlyCare og Aktiv Skade):

996

Kundetilfredshed via opkald til PFA Rådgivningscenter:

8,8

Antal klager:

417

Kundetillidsmandssager:

198

Forsikrings- og pensionsprodukter kan være komplek-

nye prognoser fra 2019. Brevene har i enkelte tilfæl-

se. For nogle kundehenvendelser kan en uddybende

de givet anledning til spørgsmål fra kunderne. Der er

forklaring af et produkt eller en problemstilling, som

også kunder, der fortæller PFA om en dårlig oplevel-

kunden har rejst, være tilstrækkelig til, at kunden frafal-

se, så vi kan lære af vores fejl. Vi prioriterer at lytte og

der en klag. I de situationer, hvor henvendelsen klares

forstå kundens problem og at prøve at imødekomme

gennem dialog, afslutter vi klagesagen som imødekom-

kunden ved at give råd og vejledning. Ved at forkla-

met. Vi har i 2018 imødekommet kunderne i 160 af de

re de forskellige sammenhænge og muligheder og ikke

417 klager. Det er positivt for både PFA og kunderne,

mindst ved at anerkende uhensigtsmæssigheder løser

og det giver os mulighed for at blive klogere på kun-

vi i langt de fleste tilfælde kundens problem. I 2018

dernes fokus og udpege eventuelle forbedringspunkter

har kundetillidsmanden imødekommet kunderne i 142

i forhold til vores services, kundedialog og produkter.

af de 198 henvendelser.

Kundetillidsmanden ser forløbet

Sager ved Ankenævnet for Forsikring

med kundernes øjne

I 2018 har PFA modtaget 71 nye sager i Ankenævnet

PFA’s kundetillidsmand er kundernes repræsentant i

for Forsikring. Det er et fald på 23 pct. i forhold til

PFA. Kundernes tillid er essentiel for os, og derfor skal

2017. Dertil har Ankenævnet for Forsikring i 2018

vi have en person, som kunderne kan henvende sig til,

behandlet og afsluttet 90 klager over PFA, mens der

hvis de har spørgsmål. Kundetillidsmanden kan ikke

i 2017 var tale om 58 afsluttede klager. Det er fort-

omgøre afgørelser i klagesager, men lytter til kundens

sat et lavt antal ankenævnsklager set i forhold til, at

oplevelse, hjælper med at navigere i pensionsverdenen

PFA i udgangen af 2018 havde ca. 1,3 mio. kunder.

generelt og viderebringer kundernes oplevelse til hele

Samtidig har PFA fået medhold i 76 pct. og delvist

PFA. På den måde kan processer og produkter løbende

medhold i 4 pct. af de 90 afsluttede klager. Den høje

blive mere kundeorienterede.

medholdsprocent er i tråd med, at PFA bestræber sig
på til enhver tid at være fair, når vi træffer afgørelser

I 2018 behandlede kundetillidsmanden 198 sager. Det

for vores kunder.

er 60 sager mere end året før og en stigning på 44
pct. Stigningen skal ses i lyset af, at PFA har fået mere
end 50.000 nye private kunder i 2018 og generelt har
haft et højt aktivitetsniveau med flere brevudsendelser om ændrede forudsætninger for KundeKapital og
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For Lige Vilkår
Arrangement hos foreningen For Lige Vilkår der er kåret
som en af PFA Brug Livet Fondens hjertesager i 2018.
Læs mere om For Lige Vilkår på side 29
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Oversigt over temaer for kundetillidsmandssager 2018
Tema for kundens
henvendelse

PFA’s udfordring

PFA’s indsats i 2018 for at forbedre

PFA har igangsat processer for at autoEt øget aktivitetsniveau har medført,

matisere simple ekspeditioner, så der

at nogle kunder har oplevet længere

kan frigøres ressourcer til de mere

ekspeditionstider.

komplekse sager.

Overholdelse af

Kunderne skal opleve, at aftaler

PFA har implementeret flere selvbe-

tidsfrister og

overholdes. Derfor skal tidsfrister

tjeningsmuligheder, som er med til at

tilbagemeldinger

afstemmes med den enkelte kunde, og

give et overblik til kunden og en bedre

det er vigtigt, at kunden henvises til

kundeoplevelse.

Sagsbehandlingstid

den korrekte afdeling og medarbejder.

PFA er gået i gang med at integrere
Gennemsnitsrenteordninger med

gennemsnitrentepolicerne i Mit PFA, så

Gennemsnitsrente

ydelsesgaranti er komplekse. Mange

kunderne selv kan få en fuld indsigt i

og ydelsesgaranti

kunder tror fejlagtigt, at de er omfat-

deres ordning og dermed få en bedre

tet af en rentegaranti.

kundeoplevelse.

Tilbuddet om, at PFA-kunder kan skrive sig op på en interesseliste og få
fortrinsret til lejeboliger i PFA’s udlejPFA Boliger

ningsejendomme, er en succes. Det
er dog ikke muligt at få oplyst status
og placering på interesselisten, da der
alene trækkes lister over interesserede,

PFA er opmærksom på, at de gældende boligregler kan være udfordrende
i visse situationer. Vi er derfor i gang
med at revurdere reglerne og arbejder
på at lancere hele vores boligtilbud på
en ny og mere simpel måde.

når en given lejebolig bliver ledig.
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Medarbejdere
Når vi investerer i vores medarbejdere og de rammer, vi tilbyder dem skaber vi et fundament for
trivsel og gode præstationer. Det betyder, at vi kan give mere til vores kunder og det samfund,
som vi er en del af.

*

PFA ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejdernes engagement og
sundhed bliver prioriteret. Derfor involverer vi medarbejdere i udviklingen af
PFA’s nye domicil, vi prioriterer at arbejde agilt, og vi inspirerer og giver rammer
og konkrete råd om sunde vaner.

Løbende kompetenceløft for at

af medarbejderne er midlertidigt flyttet til nabobyg-

skabe mere værdi

ninger i Nordhavnen, indtil det nye domicil står klar. Det

I 2018 har PFA arbejdet målrettet med udvikling af

betyder, at medarbejderne er tæt på ombygningen, og

rammer, der gør det lettere og hurtigere for medar-

skal arbejde sammen på tværs af tre forskellige lokatio-

bejdere at sætte deres egne og andres kompetencer i

ner i Nordhavnen frem til udgangen af 2020.

spil i en agil struktur. På 18 måneder er en fjerdedel af
PFA's medarbejdere begyndt at arbejde efter en agil

Medarbejderne har fra starten været med til planlæg-

arbejdsmetode. Den nye struktur gør det mere natur-

ningen af ombygningen og taget del i at teste nye

ligt og enkelt at samarbejde på tværs om løsninger

arbejdspladser. Mødelokaler, lysindfald, akustik og

til kunderne. Og så skabes der et rum for at tilegne

indretning har været en del af de test labs, som med-

sig nye færdigheder i hverdagen, når medarbejderne

arbejderne har afprøvet. Planlægningen er sket med

arbejder sammensat i tværfaglige agile teams.

afsæt i medarbejdernes feedback. PFA har prioriteret,
at ombygningen skal ske efter en bæredygtighedscer-

Vi har i 2018 også arbejdet med forandringslederskab

tificering (DGNB Sølv), hvor man udover miljøkvaliteten

for i første omgang 18 ledere på tværs af PFA. Forløbet

også fokuserer på proceskvalitet og den sociale kvali-

har taget afsæt i psykologi, neurologi og biologi for at

tet af bygningen. Det betyder, at materialevalg, design

skabe rum til udvikling, forandringer og resultater. For-

og medarbejdernes indeklima er i fokus.

målet har været at styrke forandringskompetencerne
på tværs af PFA, sikre et fælles sprog om forandringer

I 2019 vil de første medarbejdere kunne rykke ind i en

og skabe klarhed over retning og prioriteter.

del af det nye domicil, mens vi tager hul på den sidste
del af ombygningen, der skal være færdig i 2020.

PFA har behov for en stærk pipeline af dygtige

36

specialister for fortsat at være førende på pensi-

Sundhed og et bæredygtigt arbejdsliv

onsmarkedet. Derfor har vi i 2018 igangsat et nyt

Fra årets start lancerede vi en ny sundhedsstrategi

specialistprogram, der tager afsæt i PFA’s prioriteter

for PFA. Strategien er baseret på forskellige spor her-

for at skabe en tæt sammenhæng mellem, hvad der

under motion og bevægelse, kost, mental sundhed

er relevant organisatorisk og strategisk for PFA og

og restitution. Formålet er at fremme initiativer til at

den enkelte specialists personlige udvikling og moti-

have sunde medarbejdere, der med et bæredygtigt

vation. Der deltager 18 specialister i programmet,

arbejdsliv også kan bidrage til en sund præstations-

som slutter medio 2019.

kultur i PFA.

Medarbejdere involveres i at skabe

PFA’s medarbejdere har i 2018 afprøvet forskellige

et nyt domicil

initiativer og produkter for at indsamle viden om og

I starten af 2018 blev medarbejderne involveret i

erfaringer med bevægelse i hverdagen, sunde digi-

de forandringer, der kommer til at berøre alle under

tale vaner og mentalt overskud. Indsatser nævnes i

ombygningen af PFA’s nye domicil. Omkring halvdelen

boksen på næste side.
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Antal medarbejdere:

1.337

(gennemsnitlige antal heltidsansatte medarbejdere)
Medarbejderengagement:

5,9

Sygefravær:

3,2 pct.

Kvinder i ledelse:

39 pct.

På den måde afprøver og evaluerer vores medar-

arbejde. De er stolte af deres arbejde, de bliver bak-

bejdere nye tiltag og ydelser, inden de eventuelt

ket op af deres kolleger, og de bidrager gerne til

udvælges som en del af PFA’s sundhedstilbud til

udviklingen af PFA som arbejdsplads.

kunderne.
PFA’s måling lander samlet på 5,9 på en skala fra
1-7, hvor 7 er bedst. Det er et fald på 0,1 fra sidste
år, men det er stadig betragtelig højere end engagement i den danske finans- og forsikringsbranche,
Udvalgte indsatser fra udrulningen af

som i 2018 var på 5,3.

sundhedsstrategien i 2018
Mentalt overskud og stressforebyggelse:

De højeste scorer i årets måling i PFA er medar-

Alle medarbejdere med personaleansvar har

bejdernes engagement i jobbet, opbakningen fra

gennemført en masterclass i forebyggelse af

kolleger og idéer til forbedring af arbejdspladsen.

stress, og mere end 200 medarbejdere har

Dertil kommer, at relationen til ens leder og mulig-

deltaget i workshops til forebyggelse af egen

heden for at bruge sine styrker og blive udfordret

stress med konkrete og enkle sunde adfærds

fortsat spiller en stor rolle for engagementet. Sam-

ændringer til følge.

tidig viser årets måling, at engagement og energi er
relativt konstant for medarbejderne uanset deres

Sunde digitale vaner: Flere end 300 med-

anciennitet.

arbejdere deltog i foredrag om sunde digitale
vaner, som blev fulgt op af en screening af

39 procent kvinder i PFA’s ledelse

deres egne vaner og adfærd. Resultatet af

PFA har et mål for andelen af kvindelige ledere på

screeningen vil danne grundlag for en række

40 pct. Ved udgangen af 2018 lå andelen på 39 pct.

initiativer og anbefalinger, der lanceres i 2019

- det vil sige lige under målet. Andelen af kvindelige

for at understøtte sunde digitale vaner hos

ledere har de seneste år varieret en smule fra hen-

medarbejderne.

holdsvis 41 pct. i 2016, 36 i 2017 og 39 i 2018. For
at nå målet på 40 pct. vil PFA fortsat blandt andet

Fysisk bevægelse i arbejdsdagen: PFA etab-

prioritere, at der er kandidater af begge køn ved

lerede en sundhedslounge, hvor der afholdes

rekruttering og udnævnelser, hvoraf den bedste kan-

yogaundervisning med fri adgang for medarbej-

didat vælges til positionen.

derne tre gange om ugen. I Sundhedsloungen
afholder PFA Idrætsforening også andre former

Ses der på fordelingen af kvindelige ledere på

for funktionel træning for at vedligeholde eller

teamleder-, chef- og direktørniveau er fordelingen

opbygge den fysiske sundhed.

henholdsvis 46, 33 og 24 pct. ved udgangen af 2018.
Her er det særligt andelen af teamledere og direktører, som er gået op i forhold til 2017 fra en andel på

Medarbejdere med et fortsat højt engagement

henholdsvis 41 og 21 pct. Mens andelen af kvindelige

I 2018 viste den årlige engagementsmåling, at PFA’s

chefer er faldet med en enkelt pct.

medarbejdere er meget engagerede i det daglige
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Om denne rapport
Denne rapport samler PFA-koncernens indsatser og resultater for arbejdet med samfundsansvar
i 2018. Vores politik for samfundsansvar danner rammen for arbejdet, og vi har i 2018 opdateret
den med ønsket om, at PFA bidrager mere målrettet til realiseringen af fem udvalgte verdensmål
for bæredygtig udvikling. Rapporten indeholder en status på arbejdet med at gennemføre CR-strategiens 15 konkrete indsatser for 2018, og dermed følger rapporten op på de indsatser og mål,
som fremgik af sidste års rapport for PFA’s samfundsansvar. Denne rapport beskriver også 14 nye
indsatser, som vil være fokuspunkter på CR-området i 2019. Rapporten redegør således for, hvordan PFA’s politik for samfundsansvar implementeres i PFA. Derudover beskriver den arbejdet med
at forankre due diligence i vores arbejdsprocesser og samler de mål, vi har sat for arbejdet med at
forankre politikken fremadrettet.

Rapporten omfatter PFA-koncernen. PFA Holdings

til livet i den tredje alder. Klima og miljø blev identifi-

årsrapport, denne CR-rapport og CR-siderne på

ceret som et selvstændigt område, som indarbejdes

pfa.dk opfylder sammen kravene om rapporte-

i området ansvarlige investeringer. Arbejdet med de

ring af virksomhedens samfundsansvar i henhold til

tre områder fremgår af oversigten over indsatser for

årsregnskabsloven og anbefalingerne om aktivt ejer-

2019, som er på side 12.

skab fra Komitéen for god Selskabsledelse. Samtidig
udgør de nævnte rapporter PFA’s Fremskridtsrapport
Klima og Miljø

af FN Global Compacts ti principper. På side 48 findes et overblik, der forklarer, hvordan PFA i årets løb
har arbejdet med at efterleve principperne for menneske- og arbejdstagerrettigheder, klima, miljø og
antikorruption. På side 49 findes en oversigt, der

Høj konkurrence

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

Børn

Udsatte
Grupper

beskriver, hvordan PFA efterlever anbefalingerne om

Bæredygtigt
arbejdsliv

Lokalsamfund
Sundhed

aktivt ejerskab fra Komitéen for god Selskabsledelse.
Væsentlighedsvurdering
I 2018 har vi sammen med eksterne samarbejdspartnere lavet en kortlægning af de vigtigste trends
på CR-området. Kortlægningen er indgået i et stør-

Lav konkurrence

Vidensdeling
Digital Etik
Økonomisk
ansvarlighed

re analysearbejde af de prioriteringer, PFA kunne
have på CR-området fremadrettet. Dette har vi
sammenholdt med feedback fra interne og ekster-

Lav relation til PFA

Høj relation til PFA

ne stakeholders. Formålet var, at samle data til en
væsentlighedsvurdering, der angiver muligheder og
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risici for PFA, og som dermed danner baggrund for at

Risikovurdering og due diligence

definere en klar CR-position, som understøtter PFA’s

PFA har i 2018 arbejdet med at forankre proces-

forretning og position i samfundet. PFA’s bidrag til at

ser for due diligence dybere på investeringsområdet

realisere udvalgte af FN’s verdensmål har været en

– både i forhold til klimascreening og screening

del af forudsætningen for kortlægningen. Analyser-

for brud på menneskerettigheder. De erfaringer

ne udpegede tre områder, som er vigtige for PFA’s

vi har gjort os med klimascreeningen, har vi taget

forretning, og hvor PFA samtidig har mulighed for at

med i arbejdet med at udvikle en metode for kli-

bidrage til samfundets udvikling og differentiere sig.

mascreening af den danske ejendomsportefølje. Et

Det gælder områderne ansvarlige investeringer, et

andet område, hvor vi arbejder med due diligence,

sundere og bedre arbejdsliv og den gode overgang

er på området kunstig intelligens. I takt med, at PFA

PFA · CR-rapport

2018

integrerer kunstig intelligens i løsningerne til kun-

PFA’s miljøregnskab indgår i data-afsnittet, hvor

derne, har vi også sat os et mål om at udvikle en

affald, papir- og CO2 -forbrug fremgår. Tallene i data-

strategi for ansvarlige algoritmer. Nærværende rap-

afsnittet angiver 2018-tal, der sammenlignes med tal

port beskriver årets indsatser i arbejdet med due

fra de to foregående år. I rapportens tekstdel inklu-

diligence samt de områder, hvor vi planlægger en

deres primært tal fra 2018 sat i forhold til året før.

fokuseret indsats i 2019.

Tallene vil blive inkluderet, hvor det er relevant.

PFA har fortsat arbejdet med at risikovurdere CR-ind-

Kontaktperson vedrørende denne CR-rapport og

satsen. Dette er sket som en del af analysearbejdet

PFA’s arbejde med samfundsansvar er:

beskrevet ovenfor og som en del af dialogen med

Corporate Responsibility Manager, Koncernkommuni-

både kunder og stakeholders. Vurderingen indgår

kation & Eksterne Relationer, Mette Vadstrup,

derudover i evalueringen af CR-indsatsen. Formålet

mev@pfa.dk

med risikovurderingen er at sikre, at de processer,
der anvendes, er solide. Desuden skal den afdække, hvorvidt de prioriterede indsatser forebygger de
identificerede risici. Risikovurderingen er siden sidste års vurdering opdateret med området ’forkert
anvendelse af kunders data’. I skemaet på side 38
er emnerne for risikovurderingen listet, og vi har, på
baggrund af vores erfaringer fra 2018 og målsætninger for 2019 opdateret vurderingen i forhold til PFA’s
muligheder og forebyggende indsatser.
Struktur for denne rapport
Denne rapport indleder med at beskrive rammen for
samfundsansvar i PFA, give en status på implementeringen af CR-strategiens 15 indsatser for 2018 og
identificere nye indsatser for 2019. Rapporten er herefter struktureret omkring de fire centrale elementer
i PFA’s politik for samfundsansvar: Ansvarlig værdiskabelse, Samfund, Kunder og Medarbejdere. I hvert
kapitel er de enkelte indsatser fra CR-strategien foldet ud og på den måde beskrevet i den kontekst,
hvor de indgår.
I rapportens sidste del har vi samlet data og CR-nøgletal. Det er beskrevet, hvordan vi har samlet og
beregnet tallene, og hvordan tallene repræsenterer
data, der kan beskrive PFA’s arbejde med samfundsansvar. Tallene i dataafsnittet præsenteres i forhold
til foregående år for at give et billede af udviklingen
på området.
PFA’s ansvarlighedsmodel er beskrevet på side 47
og er med til at sikre, at læseren lettere kan navigere i rapportens datadel. Ansvarlighedsmodellen
er opdateret, så den afspejler årets indsats med at
implementere vores politik for samfundsansvar.
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Oversigt over PFA's risikovurdering på området for samfundsansvar

Risici

Mulighed for PFA

Forebyggelse

Ansvarlig værdiskabelse

Investere i grøn omstilling.

Redegøre for PFA’s interne indsats for
Negativ miljø- og klimapåvirkning.

at reducere miljøpåvirkningen.

Klimahensyn er integreret i politik for
ansvarlige investeringer.
Måle og kommunikere om PFA’s miljøregnskab og klimascreeningmodel for
aktieporteføljen.
PFA har som mål at etablere en

Sænke CO2 -udledningen i PFA’s ejen-

energikortlægning af den danske ejen-

domme og øvrige porteføljer.

domsportefølje i 2019. Derefter vil PFA
kunne beslutte en CO2 -målsætning.

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

Rapportere og offentliggøre tekster og
investeringslister på pfa.dk.

At PFA via sine investeringer bidrager

Integrere mere data for at overvå-

Implementering af PFA’s handlingsplan

til ulovlige aktiviteter som fx brud på

ge selskaberne i PFA’s børsnoterede

for forankring af FN’s retningslinjer for

menneskerettigheder.

portefølje.

menneskerettigheder og erhverv.

Øge kendskabet til PFA’s politikker og

PFA screener selskaber og har et

retningslinjer for arbejdet med ansvar-

mål om at integrere ESG-data i

lige investeringer

investeringsprocesserne.
PFA har en skattepolitik, for hvordan
PFA agerer på området.

At PFA sættes i forbindelse med uetisk
skattepraksis via sine investeringer
eller investeringspartnere.

Forbedre kendskabet til at PFA har
en skattepolitik og retningslinjer for,
hvordan ansvarlig skattepraksis håndteres i investeringsprocessen.

PFA har en Code of Conduct som
beskriver PFA’s forventninger til investeringsmodparter. Denne Code of
Conduct beskrives på side 16. PFA vil
arbejde med at rulle den ud i 2019.
PFA screener noterede og unoterede
investeringer for efterlevelse af PFA’s
skattepolitik.

At transparens om aktivt ejerskabs-

Transparens giver mulighed for, at

dialogen med et selskab medfører, at

berørte parter kan orienteres om

selskabet mister tilliden til dialogen.

fremdriften i en dialog.

PFA har som målsætning at øge
åbenheden om arbejdet med aktivt
ejerskab, men skal balancere åbenhed
i forhold til dialogen med selskabet.
PFA har en Code of Conduct og arbej-

At leverandører og samar-

Øge kendskabet til FN Global Compact

bejdspartnere ikke respekterer

og arbejdet med ansvarlig virksom-

menneskerettigheder.

hedspraksis blandt leverandører.

der med ansvarlig leverandørstyring.
PFA har som målsætning at opdatere
sin Code of Conduct og sikre bred forankring i kontraktindgåelsesprocessen
i 2019.

40

PFA · CR-rapport

2018

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

PFA er medlem af relevante
brancheorganisationer, netværk
og regeringsinitiativer.

investeringer.
At miste troværdighed ved ikke at
leve op til de forventninger, der

PFA bidrager til samfundsdebatten

kan være til at PFA som markeds-

Bidrage til den offentlige debat, hvor

gennem pressehistorier og ved afhol-

leder arbejder med at bidrage til

det er relevant.

delse af konferencer, deltagelse på

samfundsudviklingen.

Folkemødet mv.   

Dialog med kunder og andre stakeholders for at kortlægge forventninger
til PFA.

PFA har kunderåd og seniorkunderåd, kundepanel og en systematiseret
dialog med stakeholders for at kunne
inddrage viden og feedback i arbejdet.

Kunder

Øge forståelsen for privatøkonomi og
pensionsforhold samt gøre det lettere
for kunderne via digitale løsninger.

Uddannelse og certificering af PFA’s
Forkert rådgivning af kunder eller

rådgivere.

utilfredse kunder.

PFA har online rådgivningsværktøjer som pensionstjek og
investeringsguiden.

PFA’s rådgivere certificeres på
Forsikringsakademiet i pensionsog nedsparringsrådgivning samt
efterlevelse af MiFid-reglerne.
Pfa.dk indeholder en oversigt over de

For utilfredse kunder er der klagemu-

klagemuligheder, kunderne har.

ligheder og en kundetillidsmand, de
kan henvende sig til.

PFA har samlet og offentliggjort sine
rådgivningsanbefalinger.
PFA har implementeret Persondata-

Øge kendskabet til PFA’s arbejde
med datasikkerhed og forankring af
persondataregler.

forordningen, og alle medarbejdere
gennemgår årligt e-learning vedrørende forebyggelse af hvidvask og
terrorfinansiering og om beskyttelse
af persondata.

Forkert anvendelse af
kundernes data.

Øge kendskabet til PFA’s indsats på

PFA har etableret et AI Center of Excel-

området for ansvarlige algoritmer

lence for blandt andet at sikre en

samt sikre, at arbejdet med kunstig

ansvarlig tilgang til arbejdet med data

intelligens udføres på ansvarlig vis.

og kunstig intelligens.
PFA har en målsætning om at samle en
strategi for arbejdet med ansvarlige
algoritmer i 2019.
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Medarbejdere
PFA har igangsat en kortlægning af
de interne processer for at undgå, at
medarbejdere involveres i korruption
og bestikkelse.

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

Alle PFA-medarbejdere gennemgår
Beskytte kunder og medarbejdere mod årligt e-learning vedrørende forebyginvolvering i ulovlig og uetisk adfærd.

gelse af hvidvask og terrorfinansiering
og om beskyttelse af persondata.
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 Skadehjælp og
PFA EarlyCare har fokus på
forebyggelse.

Der er medarbejderpolitikker og en
årlig engagentsmåling med opfølgende
dialog i afdelingerne.
At medarbejdere diskrimineres
eller ikke trives.

Sikre at medarbejdere er engagerede,
sunde og trives på arbejdspladsen.

Der er udarbejdet en sundhedsstrategi for PFA.
Der udarbejdes også den lovpligtige
APV med fokus på psykisk og fysisk
arbejdsmiljø.
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Klub Venner
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2018.
Læs mere om Klub Venner på side 29
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CR-nøgletal og data for
PFA’s samfundsansvar
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
og CR-strategien 'Investering i et bæredygtigt samfund 2017-2020' efterleves og at dokumentere udviklingen. Dette bilag kan læses som en selvstændig del uden at skulle slå op i rapporten for
beskrivelser af konkrete aktiviteter. Hvis tallene har ændret sig væsentligt fra 2017, 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 prioriteret i arbejdet med ansvarlighed i PFA.
Tal samlet og registreret i PFA
De tal, vi har samlet og registreret, vedrører det samlede antal kunder, kundehenvendelser, klager, 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 samlet og beregnet internt i PFA. Alle tal er
samlet efter årets opgørelse og gælder for 2018.
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
affaldshåndtering, som alle har leveret tal efter opgørelsen af 2018. Beregningsmetoden for CO2 -forbruget
er fortsat Klimakompassets CO2 -beregner. Årets miljøregnskab på siderne 58-60 er ikke sammenligneligt med
de øvrige år, da vi i april måned startede ombygning af vores hovedsæde. Ombygningen medførte, at ca. 800
medarbejdere flyttede til andre og mindre kontorlokaler. El- og varmeforbruget for disse kontorer er medregnet i miljøregnskabet for 2018 for at give et retvisende billede af PFA’s forbrug. Derfor kan el- og varmetallene
ikke sammenlignes, og dermed kan faldet i den samlede CO2 -udledning heller ikke sammenlignes med den
samlede udledning fra årene før. De øvrige forbrugstal er sammenlignelige.
Tal for CO2-kortlægning af aktieporteføljen
PFA har arbejdet med at kortlægge CO2 -forbruget i aktieporteføljen med udgangspunkt PFA’s screeningsmodel fra 2017. Tallene, som vi offentliggør i kapitel Ansvarlig værdiskabelse på side 17-18, står alene, da der ikke
findes sammenlignelige tal fra tidligere år. Der arbejdes i 2019 på at kunne samle en CO2 -kortlægning af den
danske ejendomsportefølje. Indtil der foreligger mere konkret 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 på selskabers generalforsamlinger er baseret på vores egen opgørelse og det antal selskaber, vores samarbejdspartner har leveret
analyse og vurdering på.
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Organisationsdiagram for PFA-koncernen

PFA-Fonden

Øvrige aktionærer

47-49 %

PFA Brug Livet Fonden

51-53 %

PFA Holding A/S

PFA Pension,
forsikringsaktieselskab

PFA Bank A/S

PFA Asset
Management A/S

80-90 %

PFA Europe Real
Estate High A/S

PFA DK
Boliger Lav A/S

PFA DK Ejendomme Lav A/S

(inkl. 5 datterselskaber)

(inkl. 33 datterselskaber)

(inkl. 2 datterselskaber)

PFA Europe Real
Estate Medium A/S

PFA DK
Boliger Høj A/S

10-20 %

PFA DK
Ejendomme Høj A/S

PFA DK Core
Erhverv I K/S

PFA Kapitalforening*

PFA Infrastruktur
Holding ApS

PFA U.S.
Holding, LLC

PFA Barnaby P/S

(inkl. 11 datterselskaber)

Anpartsselskabet
af
28. februar 2018
GP

PFA Investment
Fund

PFA Barnaby
Komplementar
ApS

Kapitalforeningen
Bankpension Aktier

PFA Ophelia
Invest CO
I 2018 K/S

PFA US Real
Estate Medium P/S

Kapitalforeningen
Bankpension
Emerging Markets
Aktier

PFA Ophelia
Invest CO
I 2018 GP ApS

Komplementarselskabet
PFA US Real
Estate Medium ApS

Kapitalforeningen
Bankpension
Obligationer

PFA U.S.
REIT, Inc.

Investeringsforeningen
PFA Invest

(inkl. 5 datterselskaber)

PFA Europe Real
Estate Low A/S

PFA Sommerhuse
ApS

PFA Kollegier
ApS

(inkl. 9 datterselskaber)

Ejerskabet er 100 % medmindre andet er angivet
*PFA Pension er ikke eneinvestor i PFA Kapitalforening

PFA’s historie går tilbage til 1917. Aktiekapitalen

overdraget til PFA Ejendomme A/S. Selskabet har

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

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

selskabet kan højst udbetale et samlet udbytte på 5

adressen for ejendommen for det tidligere hovedsæ-

pct. af aktiekapitalen svarende til 50.000 kr. Dermed

de for Bankpension, som selskabet ejer.

understøtter ejerstrukturen PFA’s målsætning om at

PFA Pension har i 2017 etableret et amerikansk

skabe størst mulig værdi til kunderne.

datterselskab, PFA U.S. REIT, Inc., som led i investeringsstrategien for 2017 med henblik på optimering

Aktionærer i PFA Holding er PFA-Fonden og øvrige

af ejendoms- og infrastrukturinvesteringer samt

aktionærer, der primært består af de stiftende orga-

lignende alternative investeringer i USA.

nisationer fra 1917, hvis medlemmer og medarbejdere for hovedpartens vedkommende er kunder i PFA.

PFA Pension har derudover etableret en række

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

datterselskaber til brug for håndtering af selskabets

cernens ejendomsselskaber blev omstruktureret pr.

alternative investeringer:

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

• PFA U.S. Holding, LLC, som har til formål at eje
infrastrukturinvesteringer i USA
• PFA Infra Neptune Holding ApS inkl. datterselskaber, som har til formål at investere (direkte eller in-

Antallet af ejendomsselskaber i PFA-koncernen er

direkte) i infrastrukturaktiver beliggende i England

steget med 10 selskaber i 2017 og lyder ved årets

• Selskaberne High Leas PV Ltd, Alcor LSPV Ltd, West

udgang på i alt 43 selskaber, herunder 4 komplemen-

End Farm PV Ltd, Pobail CIC, Woodhouse Farm Solar

tarselskaber. Stigningen i ejendomsselskaber skyldes

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

et fortsat stigende antal ejendomsinvesteringer,

opføre og drifte solcelleparker

herunder i form af selskabstransaktioner.

• PFA Barneby P/S og tilhørende komplementarselskab, som har til formål at investere i, eje,

Ejendomsaktieselskabet BP, som PFA Pension over-

drive og sælge lån og låneporteføljer, herunder at

tog i forbindelse med fusionen med Bankpension

overtage belånte aktiver, samt hermed forbundne

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

aktiviteter.
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Endelig har PFA Pension oprettet selskabet PFA Kolle-

for vores kunder. Fordi vi ikke er sat i verden for at

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

gøre vores ejere rige, kan langt hovedparten af den

100 års jubilæet, placeres.

værdi, vi skaber, gå tilbage til kunderne. Det er kernen i vores forretningsmodel.

Denne CR-rapport omhandler PFA-koncernen og
omfatter følgende selskaber/juridiske enheder:

2. Kvalificeret anbefaling
For de fleste er der et stort spænd mellem, hvor vig-

• PFA Holding A/S (moderselskab)

tig pension er, og hvor interessant man synes, det er.

• PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Det gør vores rolle ekstra vigtig.

• PFA Asset Management A/S

Som kundernes selskab tager vi ansvar for, at kun-

• PFA Bank A/S

derne får den løsning, der passer til dem. Det gør vi

• PFA Boliger A/S med datterselskaber

ved at forpligte os til altid at omsætte vores viden

• PFA Ejendomme A/S med datterselskaber

og erfaring til at give en kvalificeret anbefaling. Det

• PFA Property Investment A/S med datterselskaber

gælder uanset, om vi møder kunderne til rådgivnings-

• PFA Kapitalforening

møder, over telefonen eller via vores digitale kanaler.

• PFA Investment Fund
• PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab

3. Stærk investeringsmotor

• PFA Infrastruktur Holding ApS med datterselskaber

Med mere end 600 milliarder kroner under forvalt-

• PFA U.S. REIT, Inc.

ning er vi det største kundeejede pensionsselskab i

• PFA U.S. Holding, LLC

Danmark – og blandt de største pensionsselskaber i

• PFA Barneby P/S

Europa. Den størrelse gør det muligt for os at forval-

• PFA Barneby Komplementar ApS

te kundernes penge bedst muligt.

• PFA Kollegier ApS

Kundernes investeringer bliver håndteret af bran-

• Kapitalforeningen Bankpension Aktier

chens måske bedste investeringsteam. Vi kan derfor

• Kapitalforeningen Bankpension Emerging Markets

lægge den rette strategi, eksekvere de bedste handler og holde omkostningerne nede.

Aktier
• Kapitalforeningen Bankpension Obligationer.

Endelig er det en del af vores DNA at være en
ansvarlig samfundsaktør. Det betyder, at kunderne

Beskrivelse af PFA og vores forretningsmodel

kan vide, at deres opsparing bliver investeret ansvar-

PFA Pension, forsikringsaktieselskab blev stiftet

ligt og bidrager til en positiv samfundsudvikling,

i 1917 af en række arbejdsgiverorganisationer og

mens den vokser.

funktionærforeninger med det formål at sikre medarbejderne og deres familier økonomisk tryghed, når

4. Vi arbejder for kundernes sundhed og livskva-

de blev for gamle til at arbejde, hvis de blev uarbejds-

litet

dygtige, eller hvis de skiftede arbejdsplads. Det er

Vores forpligtelser over for vores kunder rækker

fortsat målet, og det sker gennem professionel råd-

ud over det økonomiske. Vi har over årene opbyg-

givning, aktiv investering af kundernes opsparing og

get massiv erfaring og dybe kompetencer inden for

forsikring af kunderne i løbet af deres liv. PFA’s ejere

sundhedsområdet, og dem stiller vi til rådighed for

har frasagt sig del i det overskud, vi skaber, så mest

vores kunder og samfundsdebatten. I vores strate-

mulig værdi går tilbage til kunderne.

gi for sundhed på arbejdspladsen har vi især fokus
på forebyggelse og den tidlige indsats. Vi kan se, at

Vores ambition er at sikre danskerne frihed til at leve

vores løsninger betyder kortere sygdomsforløb - til

livet. Det gør vi ved at arbejde for at få deres pen-

gavn for både den enkelte, virksomheden og sam-

sionsopsparing til at vokse, men også ved at tilbyde

fundet generelt.

forsikring, opsparing for privatkunder og en række løsninger inden for blandt andet sundhed og boliger. Alt

Men det er ikke bare, når kunderne er på arbejds-

sammen for at leve op til vores kundeløfte: Mere til dig.

markedet, at vi går op i deres livskvalitet. Det gør vi
også, når de går på pension. Derfor tilbyder vi blandt

Vores forretningsmodel er baseret på disse fire

andet sundhedsforsikringer, boliger og it-hjælp til

grundsten:

seniorer, der er kunder i PFA Pension.

1. Vi deler overskuddet
PFA er et uafhængigt selskab med en forretningsmodel, som gør det muligt for os at skabe mere værdi
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Forankring af CR-indsatsen i PFA

hos PFA’s Responsible Investment Board (RI Board).

Rammerne for PFA’s arbejde med ansvarlighed er

RI Boardet mødes minimum 10 gange om året og

vores politik for samfundsansvar og CR-strategien

består af PFA’s koncernfinansdirektør, CFO, ledelse

’Investering i et bæredygtigt samfund 2017-2020’,

og medarbejdere fra PFA Asset Management, direk-

som sætter retningen og prioriterer PFA’s bidrag til

tør for Koncernkommunikation & Eksterne Relationer

samfundets udvikling. Dertil kommer efterlevelsen af

og CR-manageren. PFA’s koncernfinansdirektør, CFO

vores øvrige politikker og retningslinjer på CR-områ-

er formand for RI Boardet. Kommissorium for RI

det. Strategien, politikker og retningslinjer findes på

Boardet findes på pfa.dk.

pfa.dk.
PFA’s ansvarlighedsmodel
PFA’s politikker er vedtaget af bestyrelsen i PFA, og

PFA’s ansvarlighedsmodel tager afsæt i de fire

det er vores koncernledelse, der har det overordne-

centrale elementer, der udgør PFA’s politik for sam-

de ansvar for CR i PFA. Det daglige arbejde med CR

fundsansvar: Ansvarlig værdiskabelse, Samfund,

og koordinering af aktiviteter og indsatser udføres

Kunder og Medarbejdere. Modellens yderste hjul

af CR-afdelingen i samarbejde med andre afdelinger

indeholder de temaer, der har været fokus på i

og selskaber i PFA-koncernen. CR-afdelingen er en

2018, og som denne rapport omhandler. Model-

del af Koncernkommunikation & Eksterne Relationer.

len kan også anvendes som navigation gennem hele

Ansvaret for efterlevelse af politikken for ansvarlige

rapporten.

investeringer og arbejdet med aktivt ejerskab ligger

Klima &
menneskerettigheder
Due diligence

Engagement

Sundhed

Medarbejder

Medarbejderinvolvering

PFA’s Code
of Conduct

Ansvarlig
værdiskabelse

Samfundsansvar

Netværk &
partnerskaber

Kunder

Samfund

PFA
Brug Livet Fonden

PFA
Kundepanel

Kundetillid

PFA-kollegier
Tænketank
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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

• Politik for samfundsansvar, Politik for ansvarlige investeringer

Side i CR-rapport

8-10

og CR-strategi 2017-2020
Princip 1-10

• Screening af PFA’s aktie- og obligationsportefølje

15-16

• Engagementsdialog med selskaber, der bryder PFA’s politik for

16-17

ansvarlige investeringer
• RI Board-møder, vurderinger og beslutninger

14

• Code of Conduct og risikovurdering af leverandører.

21

• Due diligence på menneskerettighedsområdet i arbejdet med

19

at integrere FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og
erhverv (UNGP) i investeringsprocessen. Herefter følger andre

Princip 1-2
Menneskerettigheder

områder i PFA
• Udvikling og forankring af menneskerettigheds-heatmap
• Rapportering på handlingsplan for at forankre UNGP i

21
19-21

investeringsprocessen.
Princip 3-6
Arbejdstagerrettig-

• Medarbejdertilfredshed, sundhedsindsats og
kompetenceudvikling.

heder

• Due diligence og arbejdet med at håndtere klimarisici i

36-37

17-19

investeringsprocessen
• PFA rapporterer CO2 -eksponeringen fra aktieporteføljen
Princip 7-9

• PFA har udarbejdet retningslinjer og metode for arbejde med

18-19
22

CO2 -kortlægning af den danske ejendomsportefølje

Klima- og miljø

• PFA redegør for selskabets egen miljø- og energipåvirkning på

58-60

selskabets kontorer samt beskriver de bæredygtighedstiltag,
der er i arbejdet med at ombygge hovedsædet.
• Et område PFA har fokus på i screening og dialog med selska-

50

ber og samarbejdspartnere
Princip 10

• PFA har haft fokus på at forankre processer og uddanne alle
medarbejdere i PFA-koncernen om forebyggelse af hvidvask og

Anti-korruption

terrorfinansiering og om beskyttelse af persondata
• PFA har igangsat en intern kortlægning af, hvordan arbejdet
med anti-korruption forankres i forskellige områder i PFA.
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Implementering af Komitéen for God
Selskabsledelses 7 anbefalinger for
aktivt ejerskab i overblik
Følger

Forklaring på følger delvist/
følger ikke anbefalingen:

Ja

PFA’s politik for ansvarlige investeringer er offentlig og findes på pfa.dk sammen med de retningslinjer og metoder, PFA tager afsæt i for at implementere politikken.

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. PFA’s screening af selskaber beskrives på
side 15.

Ja

PFA’s politik indeholder muligheder for, at PFA kan:
• tilkendegive sin holdning på et selskabs
generalforsamling
• afholde møder med ledelsen
• samarbejde med andre investorer
• stemme for og imod forslag på
generalfors amlinger
• frasælge sin position.

Ja

PFA samarbejder blandt andet via it-medlemskab
af PRI of NEC med andre investorer om aktivt
ejerskab. Læs om PFA’s samarbejde med andre
på side 15. Oversigten med de selskaber, der er
konstateret at bryde PFA’s politik, er offentliggjort
på pfa.dk. Oversigten beskriver også, hvem PFA
samarbejder med om dialogen.

Ja

PFA’s tilgang til stemmeafgivelse på selskabers
generalforsamlinger er skrevet ind i Politik for
ansvarlige investeringer. Læs mere om stemmeafgivelse på side 51-52.

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

Ja

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

7. Rapportering
DET ANBEFALES, at institutionelle investorer mindst én
gang årligt rapporterer om deres aktiviteter inden for aktivt
ejerskab, herunder stemmeaktivitet.

Ja

PFA rapporterer årligt om aktiviteter og resultater
i forbindelse med aktivt ejerskab. Se side 14 og
50. Derudover opdaterer PFA løbende sin log over
aktivt ejerskabsdialog på pfa.dk.

Anbefaling

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

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.

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.

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.

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.
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Klima &
menneskerettigheder

Ansvarlig
værdiskabelse

Due diligence

PFA’s Code
of Conduct

Ansvarlig
værdiskabelse

- Data for aktivt ejerskab
Samfundsansvar

Screening af selskaber
På vegne af PFA screener Global Engagement Services (GES) vores investeringer 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 2018 er der via GES evalueret 98 sager i PFA’s portefølje mod 209 sager i 2017. Det store fald i antal af sager
med muligt brud på PFA’s politik kan blandt andet tilskrives arbejdet med at reducere antallet af selskaber i PFA's
samlede portefølje. Der har været dialog med 51 selskaber, som enten har forbrudt sig mod PFA’s politik, eller hvor
der har været indikationer på, at de har begået brud mod PFA’s politik. Det er 58 sager færre end året før.

Engagementsdialog via GES fordelt på sager
2018

2017

2016

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

18

34

31

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

33

75

60

Engagementsdialog via GES total fordelt på sager

51

109

91

GES har afsluttet 16 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

11

22

Menneskerettigheder

18

35

Arbejdstagerrettigheder

12

23

Korruption

10

20

Kontroversielle våben

0

0

51

100

Område

Total

50
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Oversigt over PFA’s direkte dialog med selskaber
2018

2017

2016

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

4

7

5

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

9

6

8

13

13

13

PFA’s direkte engagementsdialog total fordelt på selskaber

PFA har været i dialog med Danske Bank, Shell, Total, Mærsk, Nestlé, JBS SA, Enbridge, Rio Tinto (2 sager),
Nykredit, Macquarie, Freeport-McMoRan & Burberry. PFA har afsluttet dialog med Freeport-McMoRan og Rio
Tinto. Status på dialogen med selskaberne 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. PFA investerede ved udgangen af
2018 i statsobligationer i 85 lande. Listen over lande, der investeres i såvel som dem, der er ekskluderet, findes
på pfa.dk.
Stemmeafgivelse på selskabers generalforsamlinger
Ifølge PFA’s retningslinjer for stemmeafgivelse på selskabers generalforsamlinger prioriterer PFA at stemme på
danske selskabers generalforsamlinger. Når det gælder udenlandske selskabers generalforsamlinger, samarbejder vi med en ekstern leverandør, Manifest, som leverer selskabsspecifikke analyser. Det er altid PFA, der
beslutter, hvad der stemmes ved generalforsamlingen hos et udenlandsk selskab. Vi har i årets løb evalueret
arbejdet med stemmeafgivelse herunder omfanget af udenlandske selskaber, hvor vi har prioriteret at afgive
stemme på generalforsamlingen.
I løbet af 2018 har PFA gjort brug af sin stemmeret på 21 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 2018 blev indkaldelser til 49 selskabers
generalforsamlinger analyseret for at vurdere, om der var punkter på dagsordenen, der overlappede med vores
fokus på selskabet. Afstemningerne relaterede sig til emnerne ledelsesforhold, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder samt miljø og klima.

PFA afgav stemmer på følgende danske selskabers generalforsamling:
Danske Bank

Jyske Bank

Ørsted

FL-Schmidt

Lollands Bank

Djurslands Bank

Carlsberg

DSV

TDC

Rockwool

Pandora

Tryg

Lån & Spar Bank

Novozymes

Per Årsleff

Vestas Wind Systems

Novo Nordisk

A. P. Møller-Mærsk

NNIT

Genmab

Bavarian Nordic
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PFA afgav stemmer på generalforsamlinger i følgende udenlandske selskaber:
3M Company Inc

Groupe Danone

Glencore plc

Accenture plc

Home Depot Inc

Siemens AG

Aetna Inc

ING Groep NV

State Street

Alibaba Group Holding Ltd

JPMorgan Chase & Co

Synchrony Financial

Allergan plc

Koninklijke Philips NV

Thermo Fisher Scientific Inc

Ally Financial Inc

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

T-Mobile US Inc

Alphabet Inc

MasterCard Inc

Total SA

Amazon.com Inc

McDonald's Corp

Unilever NV

Apple Inc

Medtronic plc

United Parcel Service Inc

Bayer AG

Microsoft Corp

Vodafone Group plc

BP plc

Nestlé SA

Wells Fargo & Co

British American Tobacco plc

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

WPP plc

Chevron Corp

Novartis AG

Zimmer Biomet Holdings Inc

Citigroup Inc

Pfizer Inc

ConocoPhillips

Reckitt Benckiser Group plc

CVS Health Corp

Rio Tinto plc

Exxon Mobil Corp

Royal Dutch Shell plc

GlaxoSmithKline plc

S&P Global Inc

Eksklusion
I 2018 har PFA ekskluderet Larsen & Toubro, Bharat Electronics og United Technologies, da vi har fået verificeret, at de er involveret i produktion af atomvåben. Vi har samtidig besluttet ikke at indgå i yderligere
samarbejder med Macquarie, så længe vi er i en kritisk dialog med bankkoncernen om dens håndtering af og
involvering i udbytteskattesagen.
På pfa.dk offentliggør PFA 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 2018 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.
PFA har deltaget i dialog med og som taler ved følgende aktiviteter i 2018:
• 8 bilaterale møder med WWF, Mellemfolkeligt Samvirke og Ibis Oxfam
• 3 møder i Tax Dialogue
• 5 debatter om ansvarlige investeringer på Folkemødet
• 2 debatindlæg om henholdsvis Paris-aftalen og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.
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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.
PFA’s whistleblower-ordning har til formål at give medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere mulighed for at
reagere – på en sikker og fortrolig måde – ved mistanke eller viden om overtrædelse af lovgivning, svindel eller
andre uredelige forhold, som strider mod PFA’s politikker og værdisæt.
I løbet af 2018 har PFA udarbejdet et nyt obligatorisk undervisningsprogram til medarbejdere i PFA-koncernen
vedrørende anvendelse af whistleblower-ordningen. Formålet med undervisningsprogrammet er at øge kendskabet til ordningen blandt medarbejdere.
Sager kan indberettes fortroligt og anonymt til formanden for koncernrevisionsudvalget og chief compliance
officer eller øvrige medlemmer af koncernrevisionsudvalget, som undersøger forholdene nærmere og rapporterer til bestyrelsen.
Der er indberettet to sager i 2018, som er behandlet og afsluttet.
Forebyggelse af korruption
I 2018 har vi igangsat en intern kortlægning af, hvordan arbejdet med anti-korruption forankres i forskellige
områder i PFA. Arbejdet fortsættes i 2019. Vi har derudover i 2018 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 50.
PFA opfordrer alle medarbejdere og eksterne partnere til at rapportere uretmæssig forretningsadfærd. Dette
kan ske via vores whistleblower-ordning.
Hvidvask, persondata og efterlevelse af lovkrav
PFA har i 2018 fortsat sit fokus med at implementere ændringerne i hvidvaskningsloven, MiFID II, forsikrings
distributionsdirektiv, 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.
Vi har i forbindelse med implementeringen af de nye lovkrav valgt at effektivisere forretningen og forbedre
kundeoplevelsen. Desuden har alle medarbejdere i PFA-koncernen gennemgået et e-learning-kursus om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering og om beskyttelse af persondata.
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Samfundsansvar

Samfund

Samfund

PFA
Brug Livet
Fonden

PFA-kollegier
Tænketank

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 vi i 2018 deltaget på følgende vis:

• Medlem af regeringens tænketank for et godt og

• Medlem af FN Global Compact

længere seniorarbejdsliv

• Medlem af Dansif og Dansif’s bestyrelse
• Medlem af den danske forening for Global Compact

• Medlem af og Nordic Engagement Cooperation

• Medlem af organisationen PRI

• Medlem af Institutional Investors Group on Climate
Change

• Medlem af Forsikring & Pensions SRI-arbejdsgruppe
• Medlem af Dansk Erhvervs CSR-netværk

• Deltager i projektet ’Consider Copenhagen’

• Medlem af Finans Danmark

• Medlem af ’Velkommen Hjem’

• Medlem af Danish Green Building Council

• Bestyrelsesmedlem i Stockholm Environment Institute.

Skatteregnskab for PFA-koncernen
PFA har i 2018 opdateret sin skattepolitik, så politikken afspejler PFA’s stigende fokus på ansvarlig skattepraksis på investeringsområdet og generelt. Et lignende afsnit er indsat i politik for ansvarlige investeringer.
Opdateringen skal ses i lyset af, at der er sket en væsentlig udvikling på skatteområdet i form af skærpede regler mod skatteundgåelse og regler, som skal sikre øget transparens på skatteområdet. Skattepolitikken
rækker ud over PFA’s rolle som investor. Den gælder også for PFA’s egne forhold og for PFA’s forhold til samarbejdspartnere. Skattepolitikken er derfor også tydeliggjort på andre punkter, herunder PFA’s dialog med og
rådgivning af kunder. Politikken samler PFA’s praksis på området og forventninger til samarbejdspartnere. Med
politikken ønsker PFA at bidrage til en øget transparens på skatte- og afgiftsområdet, og derfor har vi 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.
Samlede skatte og afgifter afregnet af PFA (Mio. kr.)
PFA betaler

2018*

2017

2016

Selskabsskat

0

10**

45**

Lønsumsafgift

131

139

126

Ejendomsskat

19

21

27

Skadesforsikringsafgift

7

6

10

Øvrige afgifter

1

4

9

158

180**

217**

Sum

* Tallene er opgjort pr. 31. december 2018 og afrundet til nærmeste hele tal. Der vil komme ændringer
i nogle af tallene i forbindelse med endelig opgørelse forud for endelig indberetning.
** Reguleret i forhold til tidligere offentliggørelse.
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PFA som skatteopkræver

2018*

2017

Pensionsafkastskat

841

3.861

3.379**

Afgifter efter pensionsbeskatningsloven

616

618

607

4.546

4.319

4.052

A-skat og AM-bidrag (medarbejdere)

414

378

360

Moms

94

33

30

6.511

9.209

8.428**

A-skat og AM-bidrag (pensioner)

Sum

2016

* Tallene er opgjort pr. 31. december 2018 og afrundet til nærmeste hele tal. 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 om fonden.
Mentorordning for veteraner
PFA har siden januar 2017 støttet og samarbejdet med organisationen Velkommen Hjem. Samarbejdet startede
op med, at PFA indgik i 4 mentorforløb, og i løbet af 2018 er yderligere tre mentorer kommet til.
Syv ledere i PFA har dermed sagt ja til at stille deres kompetencer og netværk til rådighed for udvalgte hjemvendte veteraner med det formål at hjælpe dem videre til det civile arbejdsliv, uddannelse eller at fortsætte
deres karriere i militæret. 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. PFA's mentorer har hjulpet i alt ni veteraner videre i job/
karriereskifte. Arbejdet som mentor har betydet, at flere af PFA's mentorer har etableret netværk med andre
virksomheder, som også støtter organisationen Velkommen Hjem.
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 2018 fik 2052 kunder tilbudt medlemskab af
en af de fire foreninger, og heraf takkede knap 7 pct. ja. Det er på niveau med 2017, hvor ca. 8 pct. tog imod
tilbuddet. At antallet ikke er større, skal nok ses i lyset af, at vi sender afgørelsesbreve via e-Boks, hvor vi tidligere sendte tilkendelsesbreve med almindelig post.
Demokratisponsor på Folkemødet
PFA deltog for fjerde år i træk på Folkemødet på Bornholm for på en uformel måde at rejse centrale spørgsmål til det politiske Danmark. Med afsæt i PFA’s tænketank, Tænketanken – Den nye 3. alder, blev der afholdt i
alt 27 debatter i PFA’s telt. Vi stod selv for 10 debatter, hvor tankerne fra tænketanken blev sat til debat med
fokus på overgangen fra arbejdsmarked til pension, sundhed, seniorboliger og teknologisk udvikling. Derudover
afholdt vi debatter om ansvarlige investeringer. Vi ønsker - som samfundsrelevant og ansvarlig virksomhed – at
debattere vores holdninger til vigtige emner i samfundet med politikere, samarbejdspartnere, kunder, borgere
og andre interessenter. Det giver os indsigter, som vi tager med hjem fra Bornholm og blandt andet anvender
i vores produktudvikling. Desuden gav vi scenen til udvalgte kunder og til PFA Brug Livet Fondens hjertesager,
som blandt andet debatterede fordele og ulemper ved at inddrage frivillige i socialt udviklingsarbejde og børn
og unges kultur på de sociale medier.
PFA’s pressekommunikation op til og under Folkemødet ramte 10.565.955 læsere, fik en PR-score på +63 og en
budskabsgennemtrængning på 87 pct. På de sociale medier nåede vi i forbindelse med Folkemødet en samlet
reach (visninger) på 394.000.
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Oversigt over mødeaktivitet på Folkemødet 2018
Møder med

Antal

Kunder

29

Politikere

38

Embedsmænd

13

Journalister

20

Organisationer

44

NGO'er

10

Diverse

3

Total

147

Bidrag til politiske partier
Vi ønsker gennem dialog med det politiske miljø at stimulere interessen for og kendskabet til relevante felter,
der har væsentlig betydning for PFA-koncernen og vores kunder. Vi yder ikke bidrag til politiske partier eller
enkeltkandidater.

Samlede bidrag til politiske partier de seneste tre år
År

2018

2017

2016

Beløb

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Omdømme
PFA har de seneste år målrettet arbejdet på at styrke omdømmet med fokus på kerneværdierne professionel,
fair og ansvarlig. Det giver sig også til udtryk i den måde, vi ønsker at kommunikere med kunder, interessenter og journalister på. Det har blandt andet medført, at vi har skruet markant op i forhold til profileringen af
store dagsordener, hvor PFA som markedsledende pensionsselskab, storinvestor og med et kundegrundlag på
ca. 1,3 mio. personer ønsker at være synlige og bidrage aktivt. Det har haft afgørende betydning for, at PFA i
Berlingske Business’ Guld Image-måling 2018 blev kåret til det pensionsselskab og den finansielle institution i
Danmark med det bedste image. Her gik vi hele 17 pladser frem fra en plads som nummer 34 i 2017 til en plads
som nummer 17.
Et emne, der har givet meget omtale i 2018, er - Tænketanken - Den nye 3. alder, som PFA har nedsat. Tænketanken lancerede i februar et vigtigt bidrag til samfundsdebatten om fremtidens Danmark og til, hvordan vi
bedst muligt tilpasser vores samfund i forhold til, at gruppen af ældre og seniorer vil vokse markant frem mod
år 2040. Også i forhold til hele sundhedsdagsordenen har PFA igennem hele 2018 aktivt sat fokus på stress
og den betydning, som digitaliseringen og danskernes mobile vaner har for deres trivsel. På det forbrugerøkonomiske område har vi involveret os i væsentlige debatter og problemstillinger, der har med danskernes
pensionsopsparing og arbejdsliv at gøre.
Også på investeringsområdet indtager CR-relaterede omtaler en stadig større rolle. Her har vi i 2018 spillet en
central rolle i forbindelse med to af de mest omtalte emner. Det gælder i forhold til opkøbet af TDC, hvor PFA
var en del af det konsortium, der købte og afnoterede selskabet. Med opkøbet ønsker PFA, at være med til at
udvikle og fremtidssikre den danske digitale infrastruktur. Og det gælder i forhold til hvidvask-sagen i Danske
Bank, hvor PFA som aktiv investor meget klart har udtrykt kritik af, hvad der er foregået og har haft en aktiv
rolle i forbindelse med udskiftningen i bestyrelsen, for at banken kan få ryddet op og genskabt tilliden blandt
danskerne. Endelig har vi aktivt støttet op om udbredelsen af FN’s verdensmål, hvor vi blandt andet har været
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med til at etablere Danish SDG Investment Fund. Det skal også nævnes, at PFA med investeringen i to af verdens største havvindmølleparker har fået sat fokus på den grønne omstilling, herunder ved åbningen af Walney
Extension Offshore Wind Farm i september.
Kigges der alene på medieomtalen bød 2018 på markant fremgang i antal omtaler, som PFA har været nævnt i.
Af omtalen for de fire største kommercielle pensionsselskaber i Danmark står PFA for hele 63 pct. af den samlede omtale ifølge tal fra Infomedia. Omtalen har været overvejende positiv med et meget begrænset antal
negative omtaler. Det gør, at PFA har en høj PR-score helt i top blandt de pensionsselskaber, der har fået den
mest positive medieomtale.

Antal presseomtale

2018

2017

2016

6.911

4.173

3.885

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 samspils
problemet 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.
Priser og anerkendelser
PFA kåret til bedste pensionsselskab i Berlingske Guld Image
PFA er blevet kåret til at være det pensionsselskab – og selskab i den finansielle sektor generelt – med det
bedste image. PFA går hele 17 pladser frem til en plads som nummer 17. Det skete i undersøgelsen Berlingske
Guld Image fra Instituttet for Opinionsanalyse, der blev offentliggjort i juni.
PFA fastholder førsteplads inden for medarbejderimage
PFA er for andet år i træk nummer 1 i en medarbejderimageundersøgelse i pensionssektoren, som er foretaget
blandt 3.400 finansansatte af FinansWatch og Wilke. Dermed er PFA kåret til at være det mest attraktive sted
at være ansat blandt landets 10 største pensionsselskaber.
PFA vinder international pris for alternative investeringer
Ved Investeringskonferencen IPE Conference & Awards, som branchemediet Investment & Pensions Europe
står bag, vandt PFA i december prisen som bedste selskab i kategorien ”Alternatives”.
PFA vinder pris for bedste digitale kundeløsninger
I april vandt PFA en pris for branchens bedste digitale kundeløsninger. Begrundelsen for prisen er blandt andet
baseret på PFA’s hjemmeside, arbejdet med sociale medier, den personlige side Mit PFA og PFA’s innovations
evne. Prisen bliver uddelt af FinansWatch og analysevirksomheden Wilke.
Årets højdespringer i Infomedias CEO superbrands
Allan Polack, der er Group CEO i PFA, blev årets højdespringer i Infomedias store medieanalyse CEO superbrands, hvor han gik frem fra en 33. plads til en 15. plads. Infomedia skriver, at fremgangen skyldes, at Allan
Polack meget synligt har engageret sig i samfundsdebatten om pensionsrelevante emner, hvilket har styrket
PFA’s brand.
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Redegørelse om it-inspiktion i PFA
Finanstilsynet gennemførte i perioden fra august 2017 til september 2017 en it-inspektion i PFA. Afrapporteringen kom i april 2018.
Det er Finanstilsynets vurdering, at PFA har fokus på styring og minimering af risici på it-området og generelt
har demonstreret et højt niveau på en række nøgleområder i relation til it-anvendelsen. Vi har også implementeret en tilfredsstillende ledelsesstyring i forhold til it-drift og it-sikkerhed. Vi har igennem en længere periode
arbejdet på at etablere en betryggende administration af adgange til PFA’s systemer. Det er Finanstilsynets
vurdering, at PFA generelt har demonstreret en risikobaseret tilgang på området og endvidere har etableret tilstrækkelige forretningsgange for administration og overvågning af adgange til systemer.
Finanstilsynet påbød dog PFA yderligere at styrke dele af administrationen af interne adgange til PFA’s system
er. Endvidere har Finanstilsynet påbudt PFA at styrke metoden for it-risikostyring og herunder fortsætte
implementeringen af de sikringstiltag, som vi har præsenteret for Finanstilsynet.

PFA’s miljøregnskab for PFA’s kontorer i Danmark 1
CO2-emmissioner i PFA

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

2018

2017

2016

1.503

1.894

1.604

1,12

1,46

1,26

2018

2017

2016

1.665.067

1.979.658

2.040.301

297

475

386*

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

2018

2017

2016

3.155.100

3.201.730

2.756.570

360

425

374

Papirforbrug
Papir (ton)
2018

64

2017

62

2016

64

1. Den samlede CO2 -udledning for 2018 kan ikke sammenlignes med de øvrige år. Læs mere om det på side 44.
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CO2-emissioner fra biler
Benzinbiler

Antal biler

Liter forbrug

2018

14

14.630

2017

1

5.127

2016

1

4.452

Antal biler

Liter forbrug

2018

101

130.066

2017

124

196.730

2016

130

179.803

Antal biler

CO2 ton

2018

115

380

2017

125

544

2016

131

487

Dieselbiler

Biler total

CO2-emissioner fra fly
År

Antal rejser

Rejste km

CO2 ton

2018

866

660.391

131

2017

427

706.422

147

2016

993

567.293

62

CO2 -forbrug (ton)*
2018

2017

2016

El

297

475

386

Fjernvarme

360

425

374

Fly

131

147

62

Benzinbiler

34

12

10

Dieselbiler

346

522

477

Papir og afledte effekter

335

313

295

1.503

1.894

1.604

I alt
*Tallene er beregnet med Klimakompassets CO2 -beregner.
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Oversigt over CO2-udledning fordelt på scope 1, 2 og 3
2018
Scope 1

380 CO2 ton

Scope 2

657 CO2 ton

Scope 3

466 CO2 ton

I alt

1.503 CO2 ton

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

Digitalisering af papir
2018

2017

2016

16.612 kg papir

14.461 kg papir

8.810 kg papir

Reduktion af breve lagt på portalen

506.038 kg papir

683.783 kg papir

403.980 kg papir

Samlet reduktion i kg papir

522.650 kg papir

698.244 kg papir

412.790 kg papir

2018

2017

2016

223

232

2812

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) Stigningen 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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Netværk &
partnerskaber

Kunder

Samfundsansvar

PFA Kundepanel

Kunder

Kundetillid

PFA’s medarbejdere er på forskellig vis i daglig dialog med mange kunder om en bred vifte af 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

2018

69.642

226.973

NA

291.112

325.727

2017

70.016

229.112

89.311

256.229

644.668

2016

69.7373

208.618

68.121

271.140

617.616

4

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.
4) PFA's Rådgivningscenter har i 2018 taget et nyt e-mail system i brug, og der kan ikke trækkes tal for 2018.

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

Delvist medhold
(pct.)

Ikke medhold
(pct.)

Imødekommet
(pct.)

Medhold
(pct.)

Bortfaldet

2018

4

37

38

17

3

2017

4

46

27

14

3

2016

3

60

12

25

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

2018

198

142

19

0

29

2

4

2

2017

138

81

9

2

31

1

8

6

2016

118

62

14

1

27

4

3

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

Medarbejderinvolvering

Antal medarbejdere
2018

2017

2016

Antal medarbejdere,
(gennemsnitligt antal heltidsansatte)

1.337

1.296

1.276

Personaleomsætning i pct.

14,2

16,0

14,6

Anciennitet og alder 2018
Anciennitet

Alder

Mænd

7,3

43,7

Kvinder

8,8

44,2

Medarbejdere (M og K)

8,1

44

Arbejdere i fleksjob

Antal i fleksjob

2018

2017

2016

8

9

9

2018

2017

2016

3,2

3,2

3,0

2018

2017

2016

8

7

6

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 2018

PFA engagementsmåling 2017

PFA engagementsmåling 2016

5,9

6,0

5,8

5,8 / 5,3

5,9 / 5,6

5,8 / 5,4

5,8

6,0

NA

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

*PFA’s engagementsmåling baseres på en skala fra 1-7, hvor 7 er bedst.
**PFA’s engagementsmåling sammenlignes med Enalyzer’s branchebenchmark fra den danske finans- og forsikringsbranche. I 2018 kunne 19 ud af 31
spørgsmål fra PFA’s engagementsmåling benchmarkes mod branchen, hvorfor kun scoren for disse spørgsmål er anvendt i branchesammenligningen.

Kvinder i PFA’s ledelse og PFA’s kunderåd
2018

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

2017

2016

Mænd

Kvinder

Andel
kvinder
pct.

Mænd

Kvinder

Andel
kvinder
pct.

Mænd

Kvinder

Andel
kvinder
pct.

13

4

24

15

4

34

14

4

22

33

16

33

37

19

21

31

18

37

41

35

46

45

31

41

37

34

48

87

55

39

97

54

36

82

56

41

PFA’s direktion
• PFA’s direktion består ved udgangen af 2018 af fire mænd.
PFA’s kunderåd
• PFA’s kunderåd har 77 medlemmer, hvoraf 5 pladser ved udgangen af 2018 var ledige, og der var 26 kvinder.
Det svarer til en andel af kvinder på 34 pct.
PFA’s seniorkunderåd
• PFA’s seniorkunderåd har 10 medlemmer, hvoraf 5 er kvinder. Det svarer til en andel af kvinder på 50 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 40/60 pct. Måltallet for den kønsmæssige
fordeling i PFA Holding og PFA Pensions bestyrelse er 25/75 pct.
PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelser
PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelser er identiske. Bestyrelsen består af 14 medlemmer, hvoraf 3 er kvinder svarende til en kønsmæssig fordeling på 21/79 pct.
PFA ønsker en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd på bestyrelsesniveau. PFA’s ejerstruktur og den deraf
følgende procedure for valg af bestyrelsesmedlemmer til PFA Holding gør det kun muligt at ændre kønssammensætningen gradvist og over årene. Proces og tiltag for at opnå målsætningen i 2018 er beskrevet i
politikken.
Som led i arbejdet med måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen kan endvidere nævnes indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer på visse af bestyrelsen identificerede områder, hvilket kan medvirke i bestræbelserne på at føre PFA’s ambitioner ud i livet.
For bestyrelserne i PFA Holding og PFA Pension er måltallet ikke opfyldt med udgangen af 2018, idet 21 pct. af
bestyrelsen udgøres af kvindelige bestyrelsesmedlemmer inklusiv medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
Begrundelse for status på opfyldelse af måltallet er anført ovenfor.
Bestyrelser med 3 medlemmer
For bestyrelser med tre medlemmer var måltallet opfyldt ved udgangen af 2018 for koncernens ejendomsselskaber, idet fordelingen af køn er 33,33/66,67 pct. i disse selskaber.
Bestyrelser med 4 medlemmer
For bestyrelser med fire medlemmer, gældende for bestyrelsen i PFA Bank, var måltallet opfyldt ved udgangen
af 2018, idet fordelingen af køn er 25/75 pct.
Bestyrelser med mere end 4 medlemmer
For bestyrelser med flere medlemmer end fire, gældende for bestyrelsen i PFA Asset Management, var måltallet
ikke opfyldt ved udgangen af 2018, idet fordelingen af køn er 0/100 pct. I forbindelse med, at et kvindeligt
bestyrelsesmedlem udtrådte af bestyrelsen for PFA Asset Management i 2017 var den bedst kvalificerede nye
kandidat til bestyrelsen en mand, hvorfor kønsfordelingen nu er 100/0 pct.
Læs mere om PFA's måltal og indsats for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrrelser og
PFA's ledelsesnivau på pfa.dk.

64

PFA · CR-rapport

2018

PFA · CR-rapport

2018

65

SMILfonden - SMILcamps
Kåret som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager i 2018.
Læs mere om SMILcamps på side 29.
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