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PKA generelt



Om PKA

4. største pensionskasse i 
Danmark

Formue ~ 275 mia. kr. Investeringsafkast 1997-2017: 
8% p.a.

85 medarbejdere

Heraf 45 på investeringsområdet

Fra 1. januar 2018 indtrådte
Pensionskassen for Farmakonomer i
samarbejdet

300.000 medlemmer
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Afkastkrav og risiko

Dækningsgrad på 70 – 80%

Afkast på minimum 5% p.a.

Medlemmernes risikotolerance giver 

et risikobudget på 55 mia. kr.
Afkast/risiko forhold  på 0,25

Med andre ord
PKA skal tjene 1 mia. kr. pr. måned for at 

opfylde medlemmernes forventning på 

tværs af alle økonomiske cykler
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Strategiske fokusområder

Strategiske 
fokusområder

Implementering

Risikospredning Udnyttelse af risikobudget

Langsigtet
investeringshorisont

Eksempelvis illikvide aktiver og aktiver med 
investeringsmæssige barrierer

Omkostninger Besparelser, alignment og intern forvaltning

Ansvarlighed
Ansvarlighed gør porteføljen mere robust og 
rentabel
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Ikke-finansielle nøgletal og aktivklasser

- PKAs allokering, kapital- og risikovægtet

Investment 

Grade

Non 

Investment 

Grade

Børsnotered

e aktier

Unoterede 

aktier

Ejendomme

Infrastruktur 

m.m.

Absolut afkast 

strategier

Markedsværdi

Investment 

Grade Non 

Investment 

Grade

Børsnoterede 

aktier

Unoterede 

aktier

Ejendomme

Infrastruktur 

m.m.

Absolut afkast 

strategier

Risiko



Investors fokuspunkter ved 
investering i selskaber
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Ikke-finansielle nøgletals relevans

Stort fokus på finansielle nøgletal mens ikke-finansielle nøgletal negligeres

Indsigt i kommercielle forhold og transparens omkring governance bør øges

• Pensionskassernes medlemmer lægger stor vægt på samfundsansvar

• God rapportering på ESG parametre er udtryk for god ledelse

• Pensionskasserne kan påvirke selskaberne gennem aktivt ejerskab

Ikke-finansiel rapportering er derfor en vigtig del af investeringsanalysen
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Investors fokuspunkter ved investering i 
selskaber

En attraktiv 
virksomhed

Andre 

finansielle 

informationer

Finansielle 

nøgletal

Miljø

Samfundsansvar

Governance

Regnskab & 
Nøgletal

Ledelse & 
ejerskab

Kommercielle 
forhold

ESG

Bestyrelse Ejere Daglige Ledelse

Virksomheden Markedet Konkurrence
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Regnskab & Nøgletal

En attraktiv 
virksomhed

Regnskab & 
Nøgletal

Ledelse & 
ejerskab

Kommercielle 
forhold

ESG

Finansielle nøgletal

• Nøgletal - Uden for dette oplæg

Andre finansielle informationer

• Regnskab - Aflægges regnskaber efter anerkendte standarder?

• Revision - Hvem er virksomhedens revisorer? Hvor tit og hvornår er de sidst skiftet?

• Banker - Hvem er virksomhedens bankforbindelser? Hvor længe har de været det?

• Notering - Er virksomheden børsnoteret? Hvor og hvor længe?

• Analytikere - Hvem følger virksomheden/aktien? Hvad er umiddelbare anbefalinger?
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Ledelse & ejerskab (Governance)

En attraktiv 
virksomhed

Regnskab & 
Nøgletal

Ledelse & 
ejerskab

Kommercielle 
forhold

ESG

Ejerskabet

• Bonitet - Hvem er de andre medejere?

• Indflydelse - Er der mulighed for indflydelse direkte og i sammenhæng med andre ligesindede?

• Exit - Har vi mulighed for at komme ud af investeringen til sin tid og hvordan? 

Bestyrelse

• ”Kvalitet” - CV, integritet og erfaring blandt bestyrelsesmedlemmerne

• Diversitet - International erfaring (hvis relevant), relevant fagkundskab repræsenteret, køn

• Anciennitet - Relevant blanding af nye og erfarne kræfter

Daglig ledelse

• Kvalitet - Har ledelsen vist styrke og vedholdenhed igennem udfordrende situationer i denne/andre virks.?

• Bredde - Repræsentation af ledelseserfaring og stærk faglighed

• Team - Er ledelsen repræsenteret ved mere end en enkelt CEO? Gerne min. 4-5 stærke profiler

• Kontinuitet - Har minimum et par personer fra ledelsen en vis anciennitet i virksomheden? (hvis ikke forklar)



Beskrivende rapportering og god 
transparens
- Eksempel fra Vestas Årsrapport 2017
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ESG

En attraktiv 
virksomhed

Regnskab & 
Nøgletal

Ledelse & 
ejerskab

Kommercielle 
forhold

ESG

Miljø

• Belastning - Er virksomhedens produktion eller produkter miljøbelastende?

• Rapportering - Rapporterer virksomheden ordentligt på sin miljøbelastning?

• Fokus - Er det et fokus for ledelsen og gør virksomheden noget for at reducere miljøbelastningen?

Samfundsansvar

• Nærmiljø - Engagerer virksomheden sine stakeholders i nærmiljøet i en positiv dialog, eller er der konflikt?

• Branche - Bidrager virks. til at branchen udvikler sig positivt og ansvarligt ift. omkringliggende samfund?

• Bidrag - Bidrager virks. finansielt eller praktisk til de stakeholders, den har berøring med?

Governance

• Rapportering - Giver virksomheden fyldestgørende rapportering på både finansielle og ESG parametre?

• Medlemskab - Er virksomheden medlem af organisationer, der fremmer god governance UNPRI eller lign.?

• Verdensmål - Adresserer virksomheden FNs verdensmål i sin årsrapport eller anden rapportering?

• Rådgivere - Er virksomhedens rådgivere og samarbejdspartnere af tilfredsstillende bonitet og omdømme?

Medarbejdere

• Diversitet - Er diversitet i medarbejderstab, ledelse og bestyrelse et tema, som virksomheden adresserer?

• Attraktivitet - Fokus på ESG gør virksomheden attraktiv for medarbejdere



Tabelopstilling af sociale og 
miljømæssige resultater
- Eksempel fra NovoNordisks Årsrapport



16

Eksempel: Facebook

* MSCI og en række andre dataleverandører evaluerer løbende selskabernes ikke-finansielle 

performance og opsummere denne i en samlet ESG score.

Facebook Key ESG risici*

- Seriøse udfordringer med selskabets data 

sikkerhed og anvendelse af data jf. 

Cambridge Analytica sagen. GDPR i 

Europa understreger risikoen 

forbundet hermed. 

- Forretningsmodellen er dybt 

afhængig af højt specialiserede 

medarbejdere og rekruttering 

heraf er udfordrende og i skarp konkurrence

Facebook Key ESG styrker*

- Medlem af ‘The Global Network 

Initiative’ og har herigennem 

udviklet stærke politikker og 

programmer til at adressere censur 

og modvirke overvågning.

Facebook’s ESG udvikling og placering i industrien
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Kommercielle forhold

En attraktiv 
virksomhed

Regnskab & 
Nøgletal

Ledelse & 
ejerskab

Kommercielle 
forhold

ESG

Virksomheden

• Type - Projektvirksomhed eller mere stabil indtjening?

• Produkter - Har virksomheden velanskrevne kvalitetsprodukter?

• Anerkendt - Er virksomheden anerkendt i sit segment (konkurrenter, kunder)?

• Digital - Er virksomheden digitaliseret / plan for anvendelse af ny teknologi (hvis relevant)?

Marked

• Attraktion - Opererer virksomheden i et vækst-/attraktivt marked med gode marginer?

• Trends - Er produkterne aligned med nationale og/eller globale trends?

• Basic - Er produkterne basale efterspørgselsprodukter eller er de udsat for mode/trendskift?

Konkurrence

• Nu - Hvem er virksomhedens nuværende 3-4 nærmeste konkurrenter?

• Fremtiden - Er det sandsynligt, at teknologiskift eller brancheglidning kunne true virks. fundamentalt?

• International - Er der stærke internationale aktører, der kunne tænkes at true virksomheden eller hindre vækst?



Eksempler på ikke-finansielt 
fokus i investeringer



Mine- og forsyningsselskaber primært baseret 

på kul aktier solgt

Mine- og forsyningsselskaber med en vis 

afhængighed af kul uden planer for at adres-

sere klimarisici        aktier solgt

Oliesandsselskaber aktier solgt

35 olie-/gasselskaber uden planer

for at ændre forretningsmodel og

adressere klimarisici aktier solgt 

PKA har ekskluderet 111 selskaber

Næste skridt – transportsektoren
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Fossile brændstoffer
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Udviklingen i kul og globale aktier

Kul vs. globale aktier
Index 100 = 2009
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Opsummering

PKA forsøger at udnytte sine strukturelle fordele 
ved tilrettelæggelse af investeringspolitikken

Det betyder:

• at risikobudgettet skal optimeres på lang sigt

• at alle væsentlige risici kortlægges og prises 
op

• at ikke-finansielle nøgletal, herunder ESG og 
selskabets markedsposition er i fokus og 
komplementerer de finansielle nøgletal


