Sådan bidrager Danica
Pension til samfundet og den
bæredygtige udvikling

Hos Danica Pension er vi specialister i pensionsopsparinger, forsikringer og sundhedstiltag.
Det hjælper vi cirka 800.000 kunder i Danmark med. Overfor dem, os selv og fremtidige generationer
har vi et naturligt ansvar for at beskytte og forbedre vores samfund.
Derfor arbejder vi i Danica Pension for at fremme den bæredygtige udvikling og skabe et positivt
bidrag til samfundet.
Samfundsansvar og bæredygtighed er et centralt element i Danica Pensions forretningsstrategi.
Derfor har vi defineret en strategi med strategiske mål frem mod 2025. Vi har valgt tre strategiske
temaer, som understøtter FNs Verdensmål:
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Vi støtter omstillingen til et
mere klimavenligt samfund

Vi skaber finansiel tryghed
i samfundet

Kunder kan investere deres pensionsopsparing
i selskaber, der gør en målrettet forskel inden for
klima, miljø og sundhed via via ’Danica Balance
Ansvarligt Valg’.

Vi udbyder pensionsopsparinger og forsikringer,
der skaber økonomisk tryghed for vores kunder
og har siden 2019 hjulpet 268.000 kunder via
rådgivning og online pensionsløsninger.

Vores investeringsportefølje har 33,5 mia. kr.
investeret i grøn omstilling,1 og ambitionen er at
øge de samlede investeringer til 100 milliarder
DKK inden 2030.

Vi deler blandt andet indsigter og giver klare
anbefalinger til vores kunder inklusiv ledige,
unge, selvstændige, kunder på barsel og
deltidsansatte.

Danica Pensions første rapportering på taksonomiforordningen viser blandt andet, at 12,3 %2 af aktiverne er omfattet af EU’s klassificeringssystem for
miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Vi har et veletableret partnerskab med
Pension for Selvstændige.

Vi er medlem af Net-Zero Asset Owner
Alliance og har sat delmål for investeringernes
CO2-udledning i nøglesektorer frem mod 2025.

I 2021 har vi sat fokus på finansiel tryghed via
befolkningsundersøgelser, kampagner og omtale
i medierne.

Vores egen CO2-udledning er faldet med 59
procent fra 2019 til 2021, herunder har
coronasituationen reduceret vores energiforbrug
og transportaktiviteter.

Vi afholder seminarer for vores kunder, som
står foran at skulle have udbetalt deres pension.
Målet er at klæde kunderne bedst på til at få
lavet deres personlige pensionsudbetalingsplan.

Status pr. 30. juni 2022: Defineret som alternative investeringer inden for vedvarende energi for eksempel infrastrukturfonde, der investerer i vedvarende energiprojekter
som solcelle- og vindparker, ejendomme med bæredygtighedscertificering, selskaber med aktiviteter inden for vedvarende energi samt grønne obligationer.
Inkluderer aktier, kreditobligationer, fast ejendom og alternative investeringer.

Vi støtter et sundt
arbejds- og seniorliv
Vi arbejder med
frivilligt arbejde
Vi arbejder målrettet med at forebygge,
behandle og hjælpe kunder tilbage i
arbejde, og siden 2019 har 153.000
personer modtaget behandling eller
økonomisk erstatning.

Step CareTM er en målrettet indsats,
som forebygger sygdom og får syge
medarbejdere tilbage i arbejde gennem
tværfaglig hjælp med tovholder.

Kunder med vores sundhedspakke har
mulighed for nem og hurtig adgang til
online læge, psykolog og diætist – uden
at anmelde det til os eller gå til egen
læge først.

I 2021 har mental sundhed været i
fokus, herunder udfordringerne ved
at arbejde hjemmefra og den hybride
arbejdsplads. Vi har udviklet gode råd
og eksternt tilgængelige guidelines til
ledere og medarbejdere.

’Sunde stemmer’ er vores podcastserie, hvor vi sætter fokus på
mental og fysisk sundhed.

•

Medarbejderne i Danica
Pension har mulighed for
at bruge én arbejdsdag om
året på frivilligt arbejde via
initiativet Time to Give.

•

Frivillige medarbejdere har
blandt andet støttet Børnehjælpsdagen og Hus Forbi i
2021.
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Vi analyserer væsentlige miljømæssige og sociale
forhold samt god selskabsledelse (ESG) og tager
hensyn til bæredygtighedsrisici, når vi udvælger
investeringer. Det, mener vi, er vejen til at skabe
en tryg pensionsopsparing.
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Vi investerer med fokus på ansvarlighed
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Vi analyserer blandt andet selskabernes arbejdsforhold, hvordan de håndterer grøn omstilling
og modarbejder korruption, og om ledelsen har
de rette kompetencer. Det gør vi sammen med
analysen af selskabernes finansielle forhold.
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Vi analyserer, hvordan selskaberne arbejder med
internationale principper for samfundsansvar,
herunder om de respekterer menneskerettig
heder og beskytter miljøet.

ü

Vi tager ansvar og har fokus på at bidrage til en
positiv udvikling hos de selskaber, vi investerer
i. Det betyder, at vi går i dialog med selskaber og
stemmer på generalforsamlinger for at påvirke
dem i en mere bæredygtig retning.

ü

Vi tager hensyn til, om vores investeringer påvirker samfundet negativt. Dette gør vi blandt andet
gennem vores aktive ejerskab, hvor vi påvirker
selskaber til at rette op på kritisable forhold eller
fravælger at investere i bestemte selskaber, der
har en skadelig samfundspåvirkning.

ü

Vi investerer ikke i selskaber, hvor mere end fem
procent af omsætningen kommer fra kul, tjæresand, tobak eller tørv. Vi investerer heller ikke i
selskaber involveret i kontroversielle våben som
atomvåben eller landminer.

ü

Vi investerer ikke i en række selskaber, der er
involveret i kritisable aktiviteter eller bryder med
principper for samfundsansvar som eksempelvis
FN’s Global Compact.

ü

Vi monitorerer og evaluerer vores eksterne kapitalforvalteres arbejde med at indarbejde ESG-forhold, når de investerer.

Læs mere om Danica Pension’s arbejde med samfundsansvar og
bæredygtighed på www.danicapension.dk.
Hvis du har spørgsmål eller input til Danica Pensions arbejde med bæredygtig
udvikling, er du altid velkommen til at kontakte chef for samfundsansvar og
bæredygtighed – Dorte Eckhoff (deck@danicapension.dk).
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