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ESG i ATP

Reel ESG-integration kræver opbygning og udvikling af 
investeringsorganisationens ESG-kompetencer 

#1

#2

#3

#4

ESG som investment belief 

Effektiv integration af ESG sker gennem stærke processer 
skræddersyet til konkrete investeringsprocesser 

Præference for aktivt kapitalejerskab 
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Biodiversitet – på lang afstand af investeringen 

ATP’s bestyrelse har i sin politik for samfundsansvar i investeringer fastlagt 
minimumsbetingelser for at ATP kan investere i et selskab

 Selskabers bevidste og gentagne brud på de normer, der kan udledes af 
konventioner Danmark har tiltrådt – herunder også biodiversitetskonventionen –
er i fokus

 Intern kontinuerlig overvågning af ATP’s investeringer

 Ved konstateret brud præference for aktivt ejerskab – men sidste udvej er 
eksklusion

 Ekskluderede selskaber med henvisning til biodiversitetskonventionen:

 2015: Fem selskaber, der har været involveret i fældning af tropisk regnskov i 
Indonesien og Malaysia og konverteret dem til plantager  

 2017: Et selskab, der opbyggede kraftværk tæt op ad verdens største (og fredede) 
mangroveskov i Bangladesh

 2019: Fem selskaber for deres involvering i open pit tjæresandsudvinding i Canada
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Biodiversitet – hvor vi overvejer investeringen
Inden ATP foretager nye, illikvide investeringer gennemføres et såkaldt due diligence-
forløb

 ESG er et selvstændigt spor i forløbet

 Målet med dette arbejde er to-delt:

 At undersøge, om der ESG-forhold som gør at vi IKKE skal foretage investering

 At undersøge, om der er ESG-forhold, som vi skal have særligt fokus på som 
potentiel fremtidig ejer

 Bekymringer for biodiversitet (problematisk skovfældning) var eksempelvis den afgørende 
bekymring, da vi fravalgte en investering i et energiselskab i et 3. verdensland

De selskaber, som vi ender med at investere i, monitorer vi for - blandt meget andet - deres 
tilgang til miljøledelse
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Biodiversitet i vores skove – investering helt tæt på
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 ATP har investeret i skovarealer i USA og Australien, hvorved vi ejer direkte og indirekte et areal svarende til 
størrelsen af Fyn

 ATP har en ambition om at forvalte skovene 
med henblik på en miljømæssig ansvarlig og 
bæredygtig skovdrift samt sikre en 
langsigtede økonomisk levedygtighed, 
hvorved ATP opnår et passende 
risikojusterede afkast til gælde for ATP’s 
medlemmers pensionsopsparing

 Det fastlægges individuelt for den enkelte 
skov, hvilke miljø- og forvaltningsstandarder, 
der er relevante, men generelt anvendes 
FSC eller tilsvarende samt eventuelle lokale 
forvaltningsstandarder

Forvaltningsstandarder

1. ATP bidrager aktivt til beskyttelse af truede 
dyrearter, hvilket bl.a. kommer til udtryk 
gennem at Ouachita-skoven er indskrevet i 
et Safe Harbor-program for den rødpenslet 
flagspætte

2. ATP har desuden fokus på at sikre en 
konservativ tilgang til høstaktiviteter, hvorfor 
flere af skovene har accepteret en 
‘Bevaringsservitut’ med miljøorganisationer 
og/eller lokale myndigheder som bl.a. 
begrænser fældningsmuligheder

3. Endelig bidrager ATP til Co2-
reduktion/opmærksomhed gennem 
deltagelse på markedet for Co2-kreditter. 
Dette bidrager ligeledes til øget biodiversitet, 
da yderlige skovareal vil blive bevaret

For at sikre ATP’s medlemmer et langsigtede 
økonomisk afkast, er punkt 2 og 3, indgået mod 
en passende økonomisk kompensation

Andre eksempler på miljøtiltag
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En anden side af vores ESG arbejde.. 
Vi kigger på bjørne
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 I staten Wisconsin ejer ATP et andet stykke skov på ca. 7.400 hektar, 
hvilket er et område ca. tre gange så stort som Anholt, hvor der går 
sortbjørne rundt. Her hjælper vi Wisconsin Department of Natural 
Resources med projektet Black Bear Genetics Research, hvor 
forskere med hårprøver fra bjørnene optæller hvor mange forskellige 
sortbjørne, der er i området.

 Med Black Bear Genetics Research hjælper vi med overvågningen af 
spændende dyrearter i vores skove. Vi bidrager rigtig gerne til gode 
projekter gennem vores investeringer, da det er vores opfattelse, at 
aktivt ejerskab og samarbejde med de lokale interessenter på lang 
sigt bidrager positivt til ATP’s overordnede formål og er i 
overensstemmelse med vores værdigrundlag
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Øget investorfokus fremadrettet
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Top-5 global risiko BAU-scenario:
Global Annual GDP 2050
US$ - 469 mia.

Klima har TCFD
Biodiversitet får TFND
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