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ALTERNATIVET: ATP SKAL FRASÆLGE KUL, OLIE OG GAS
Alternativet foreslår i dag, at ATP udfaser investeringer i kul-, olie- og gasprojekter for at
bidrage til den grønne omstilling. I de seneste to år er ATP’s største negative afkast
kommet fra olieinvesteringer
For at bidrage til at begrænse klimaforandringerne bør danskernes fælles, obligatoriske pensionsordning
ATP frasælge deres investeringer i fossile energiprojekter. Det forslag fra Alternativet førstebehandles i
Folketinget i dag.
- Vi ønsker, at danskernes fælles og obligatoriske pensionsordning tager hensyn til både social,
miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Og det kræver altså, at ATP dropper sine kulsorte
investeringer, siger Josephine Fock, finansordfører for Alternativet.
ATP’s seneste årsregnskaber viser, at koncernens største negative afkast i både 2014 og 2015 er kommet
fra olieinvesteringer. Eksempelvis tabte ATP i 2014 2,1 milliarder kroner på olieinvesteringer.
- Der er ud over hensynet til klimaet og vores planets fremtid også gode økonomiske argumenter for at sige
farvel til kul, olie og gas. Vi har i de seneste år set eksempler på investorer, der har sparet sig selv for
meget store tab ved at frasælge aktiver i kul, så jeg synes kun, det vil være naturligt, hvis ATP gør det
samme, siger Josephine Fock.
Banker, pensionskasser, finansielle institutioner og fonde har i løbet af de seneste år i frasolgt aktiver i
fossil energi for utallige milliarder kroner. Herhjemme har eksempelvis pensionskassen PKA frasolgt aktiver
i kul. Og det er den udvikling, ATP som alle danskeres pensionsopsparer ifølge Alternativet bør
understøtte:
- Mens man kan have forskellige holdninger til, hvad private pensionskasser investerer i, bør det være
soleklart, at ATP som alle danskeres pensionsopsparer ikke investerer i direkte modstrid med den fælles
ambition om at begrænse klimaforandringerne og gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050, siger
Josephine Fock.
AODP, der er en uafhængig ngo, som fokuserer på finansiel risici forbundet med klimakrisen blandt
verdens 500 største investorer, giver ATP vurderingen C på en skala fra AAA til D. Omvendt vurderes PKA
til A. Alle offentlige og private pensionsselskaber fra Sverige og Norge, der optræder på listen, er vurderet
højere end ATP.
Den danske pensionskasse MP Pension har skrevet Paris-aftalens mål om at begrænse den globale
opvarmning til helst 1,5 grader og langt under to grader ind i deres investeringsstrategi. Alternativet
opfordrer ATP til at gøre det samme.
- I modsætning til andre pensionskasser, hvor der ofte er i hvert fald en teoretisk mulighed for at øve
indflydelse som almindelig kunde, er der intet medlemsdemokrati overhovedet i ATP. Alt er fastsat ved lov,
og derfor er det nødvendigt, at vi som politikere griber ind, når ATP investerer i modstrid med den
økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed, siger Josephine Fock.
ATP har en samlet investeringsformue på omkring 600 milliarder kroner.
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