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Hej Isabel

Her er det rigtige svar. Det tidligere svar kan Christian ikke tage til indtægt for.

Vi lytter altid, når der bliver rejst kritik. Det er noget af det, vi skal lære af. Lad os dog starte med
at understrege, at vi ikke har lanceret et klima produkt for så i stedet at tage betydelig mere
klimarisici i vores traditionelle kreditinvesteringer. Tværtimod. Vi er på en ret spændende rejse og
har nedbragt vores investeringer i nergisektoren i vores egen forvaltede virksomhedsobligationer
ret betydeligt. Vi har endvidere også kunne fortælle, at vi har nedbragt antallet af
aktieinvesteringer i olie- og gassektoren fra 20 i 2019 til 2 i 2020, hvilket har tilladt os at gå mere
ind i dialogen med disse. Så vi mener, at der er sket en masse, ligesom vi hele tiden arbejder med
nye initiativer og tilgange.

Som I nok et bekendte med, så er investeringen ikke direkte i tjæresand, men i provinsen Alberta.
Provinsen er med lidt over 4 millioner indbyggere den 4. største i Canada ud af de 13 områder der
er. Vi har tidligere valgt at ekskludere en række selskaber, der var for engageret i direkte
indvinding fra tjæresand. I forhold til et lån til provinsen Alberta er det en lidt anden sag. PFA’s
investering er ikke øremærket til tjæresandsindvinding, men et lån til provinsens offentlige
finansiering generelt. Det kan måske bedst sidestilles med en investeringer i en statsobligation og
hvor Canada som underskriver af Paris-aftalen har en klar forpligtelse og en udmeldt plan for at
blive en ’Net-Zero Emission’ økonomi senest i 2050.

Vi har ikke klassificeret en investering i provinsen Alberta som værende grøn ej heller sort. Der
findes i dag ikke en fælles vejledning på, hvad kan/skal kaldes det ene og det andet. Vi er derfor
enormt glade for retningerne, der kommer fra EU, hvor vi jo netop får en fælles definition på, hvad
der kan kaldes grøn.

Vi ønsker helt bestemt at støtte op om den grønne omstilling, det kunne være i form af nye
investeringer og visionære projekter som f.eks. Vindøen, men i høj grad også gennem arbejde med
engagement med selskaber og vores aktive indsatser gennem flere samarbejdende initiativer, hvor
formålet er at skubbe på i en grøn retning. For eksempel gennem Climate Action 100+ initiativet,
vores rolle i Nordic Engagement Coorperation, medlemskab af CDP, IIGCC og senest vores
indmelding i Net-Zero Asset Owner Alliancen. Fælles for disse er, at der er er stærkt fokus på at
drive forandringen. I Net-Zero Asset Owner Alliancen har vi et ultimativt mål om at være netto nul
udleder af drivhusgasser i 2050 og arbejder lige nu med at sætte delmål. Igennem Net-Zero Asset
Owner alliance har vi ligeledes fået mere retning på, hvad vi fælles i initiativet definerer som
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værende grønne investeringer, indtil EU taksonomien er helt tydelig omkring dette. Så vi forventer
at kunne melde noget ud i løbet af i år. Vi har sammen med branchen erklæret et samlet mål om
350 milliarder i grøn omstilling i 2030 og her vil vi i PFA selvfølgelig tage vores andel.

I artiklen nævnes også vores kreditinvesteringer i den Japanske udviklingsbank (JBIC – Japan Bank
for International Coorperation). Til orientering, så har banken meldt ud, at de vil stoppe med at
finansiere nye kulkraftværker.
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