Retningslinjer for arbejdet med at integrere
Paris-aftalen i investeringsprocesserne
Ansvarlige investeringer
PFA’s politik for ansvarlige investeringer sætter rammen for det samfundsansvar PFA
ønsker at tage som aktiv investor. Politikken
sætter mål for PFA’s arbejde med aktivt ejerskab ligesom den også beskriver de internationale retningslinjer og konventioner PFA
arbejder for at efterleve.
PFA ønsker at sikre implementering af principperne for ansvarlighed gennem hele investeringsprocessen, herunder også som et led
i risikovurderingen af en investering. Efter
investeringen er foretaget får PFA løbende
foretaget screening for at afdække om de
internationale konventioner og retningslinjer
efterleves. Dialog med selskaber og eksterne
forvaltere omkring efterlevelsen af PFA’s politik foretages, prioriteres og vurderes af PFA’s
Responsible Investment Board (RI Board).
Manglende dialog eller manglende fremdrift i
en dialog kan i yderste konsekvens medføre
frasalg og eksklusion.
Efterlevelse af målsætningerne fra
Paris-aftalen
PFA bakker op om Paris-aftalen og har som
målsætning at integrere aftalen i investeringsprocessen, således at PFA efterlever
målene fra aftalen. Endvidere ønsker PFA ikke
at investere i selskaber, der direkte modarbejder hensigten fra Paris-aftalen.
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Der findes forskelligt data og metoder til at
opgøre selskabers CO2-udledning, ligesom
der også findes forskellige målemetoder for
at opgøre en investors andel af et selskabs
CO2-udledning. Der er ikke endeligt afklaret,
hvor meget CO2 investorer kan udlede og
samtidig efterleve målene fra Paris-aftalen.
PFA ønsker at kortlægge CO2-udledningen
i sin investeringsportefølje, for at skabe et
overblik, samt at kunne måle porteføljen i
forhold til sit benchmark. PFA har udviklet sin
egen metode til at klimascreene sine investeringer for at kunne vurdere overensstemmelse med Paris aften. Metoden er beskrevet
i et selvstændigt dokument.

Disse retningslinjer vil sammen med metoden være de redskaber som PFA anvender
for at sikre efterlevelsen af Paris-aftalen.
Retningslinjerne medfører at PFA vil:
• Kortlægge CO2-udledningen i PFA’s porteføljer for selskabsaktier- og obligationer.
• Implementere PFA’s klimascreening i investeringsprocessen for selskabsaktier og
Obligationer.
• På baggrund af porteføljeanalysen sikre
aktiv ejerskabsdialog og eventuelle frasalg
og eksklusioner i tråd med PFA’s retningslinjer for eksklusion og dialog.
• Løbende vurdere om der udvikles værktøjer, der forbedrer målemetoder og indikatorer for at vurdere efterlevelsen af Parisaftalens indhold.
• Indgå i dialog med eksterne forvaltere om
konkrete selskaber, der vurderes at udlede
relativt meget CO2.
Derudover vil PFA også fortsat arbejde med
at integrere miljø- og klimahensyn i investeringsprocessen ved at:
• Sætte fokus på ejendomsporteføljernes
energiforbrug.
• Løbende vurdere muligheder for, at investere i rentable projekter indenfor vedvarende energi eller i selskaber, der producerer produkter, som bidrager til mere
miljøvenlige løsninger
Kommunikation
Retningslinjerne og metoden til klimascreening af selskaber offentliggøres på pfa.dk,
hvor der oprettes et område, der samler
informationer om PFA’s arbejde med at efterleve Paris-aftalen.
PFA Pension

De selskaber, som PFA indgår i aktivt ejerskabsdialog med om efterlevelse af Parisaftalen, vil løbende blive inkluderet på PFA’s
log om aktivt ejerskab på pfa.dk.
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Der vil i den årlige rapportering omkring samfundsansvar i PFA være en samlet opgørelse
over resultaterne på området, samt overblik
over PFA’s CO2-udledning fra porteføljerne.
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