PENSIONSBRANCHEN HAR IGANGVÆRENDE GRØNNE
INVESTERINGER FOR 126 MIA. KR., BUNDNE TILSAGN
FOR 35 MIA. KR. OG FORVENTNING OM YDERLIGERE
350 MIA. KR. I NYE GRØNNE INVESTERINGER I 2030

De igangværende investeringer omfatter:

Baggrund

32,6 mia. kr. i grønne aktier som Vestas og
Ørsted.

Forsikring og Pension (F&P) er forsikringsselskabernes og de
tværgående pensionskassers brancheorganisation. Hovedparten af forsikringsselskaber, pensionskasser og generalagenturer i Danmark er medlem af F&P.

6,5 mia. kr. i grønne obligationer, f.eks.
Nederlandenes AAA-ratede grønne
obligationer
53,9 mia. kr. i grøn energiinfrastruktur i
OECD-landene, f.eks. offshore vindmølleparker som Burbo Bank Extension i
Storbritannien.
2,5 mia. kr. i grøn energiinfrastruktur i
vækstøkonomier, f.eks. Lake Turkana
vindmøllepark i Kenya.
26,4 mia. kr. i klimavenlige investeringer i
ejendomme, f.eks. nye bygninger til Slagelse
Sygehus med bæredygtighedscertificeringen
DGNB Guld og FN-Byen i København med
Platinum LEED-certificering.
4,1 mia. kr. i andre typer investeringer,
såsom skov i USA, Australien og Sydamerika.

F&P har anmodet pensions-branchen om at opgøre deres
igangværende investeringer i grøn omstilling, deres afgivne,
bundne tilsagn til grønne investeringer, samt deres forventninger til yderligere betingede tilsagn til grønne investeringer
frem mod 2030.
Opgørelsen har taget udgangspunkt i grøn energi-omstilling
som beskrevet i FN’s 7. verdensmål, Affordable and clean
energy, som relaterer sig til udbredelsen af vedvarende energi,
energieffektivisering og udvikling af relaterede downstreamsystemer. Dette kan f.eks. være investeringer i vind- eller
solenergi, energieffektivisering i bygninger og energitransmission af el. Der findes endnu ikke en præcis, vedtaget definition
af grønne aktiver.
Forventningen til 2030 er baseret på pensions-selskabernes
fremskrivninger af deres grønne investeringer, som F&P
har aggregeret. Det er betinget af, at de markedsmæssige,
politiske og selskabs-specifikke omstændigheder ikke afviger
væsentligt fra den antagede fremtidige udvikling. Pensionsbranchens primære formål er fortsat at levere økonomisk
tryghed i alderdommen for danske pensionsopsparere.

I DAG

I 2030

126 MIA. KR

+350 MIA. KR.
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yderligere 35 mia. kr. i bundne tilsagn

i nye grønne investeringer

Hvad med de sorte investeringer?
Transformationen af det globale energilandskab fra sort til grøn er en langsigtet proces, som pensionsbranchen er i fuld
gang med, men det gøres ikke på én dag. Flere danske pensionsselskaber har ekskluderet ”sorte” aktiver og mange er i
løbende dialog med fossile selskaber for at påvirke dem til at blive mere bæredygtige. Der er udstukket en klar retning
for, hvor branchen er på vej hen.
De fleste af F&P’s medlemmer er med i Climate Action 100+, som er et initiativ med det formål, at investorer går sammen
om at lægge pres på verdens største CO2-udledende virksomheder for at få dem til at tage de nødvendige skridt for at
overgå til grøn energi. Det indebærer især aktivt ejerskab, hvor investorgruppen engagerer sig i CO2-intensive virksomheders indsats for at begrænse klimaforandringerne og omstille til bæredygtighed.

