
Sådan bidrager Danica 
Pension til samfundet og 
den bæredygtige udvikling



Vores investeringsportefølje har ca. 19,6 
milliarder DKK investeret i grøn omstilling,1 og 
ambitionen er at øge de samlede investeringer til 
100 milliarder DKK inden 2030.

Vi udbyder pensionsopsparinger og forsikringer, 
der skaber økonomisk tryghed for vores kunder 
blandt andet gennem et online PensionsTjek.

Vi er medlem af Net-Zero Asset Owner 
Alliance og har dermed forpligtet os til, at vores 
investeringer skal være CO

2
-neutrale senest i 

2050 samt at sætte delmål.

Vi deler indsigter og anbefalinger til ledige, 
unge, selvstændige, kunder på barsel og 
deltidsansatte.

I 2020 har vi publiceret en klimarapport, der 
viser, at vores aktier og virksomhedsobligationers 
CO

2
-udledning er 21 procent mindre end et 

globalt benchmark. 

Vi har et veletableret partnerskab med Pension 
for Selvstændige, hvor vi har valgt at hjælpe 
kunder med akutte økonomiske problemer 
under Corona-krisen.

Vi investerer ikke i selskaber, hvor mere end 
30 procent af omsætningen kommer fra kul og 
tjæresand.

Vi har et partnerskab med Tryg, der skal sikre 
økonomisk tryghed for flere kunder. 

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.

Vi arbejder med at reducere vores eget CO
2
 

aftryk, vores elforbrug er dækket af grøn strøm, 
og siden 2009 har vi været CO

2
-neutrale.

Vi støtter omstillingen til et 
mere klimavenligt samfund: 

Vi skaber finansiel 
tryghed i samfundet: 

Hos Danica Pension er vi specialister i pensionsopsparinger, forsikringer og sundhedstiltag. 
Det hjælper vi cirka en million kunder i Danmark og Norge 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:

1 Status i juni 2020: 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.



Vi arbejder målrettet med at 
forebygge, behandle og hjælpe kunder 
tilbage i arbejde gennem vores 
omfattende Sundheds- og Tab af 
erhvervsevneforsikringer.

I 2020 har vi lanceret  
Sund PerformanceTM, som hjælper 
medarbejdere til at blive bedre til at 
fokusere, holde mentale pauser og 
prioritere opgaver.

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

 
I 2019 var vi sponsor for 
Cycling4Cancer, der samlede cirka  
1,4 millioner DKK ind til Knæk Cancer.  
Vi er vært for et arrangement 
og bidrager med projektledelse, 
eventkoordinering og frivillige.  

Vi har i 2019 støttet forskning i mobilafhængighed, søvn og stress og 
har efterfølgende i samarbejde med Københavns Universitet udviklet 
en række værktøjer til virksomheder og privatpersoner under konceptet 
Skærm Tiden. 

Vi støtter et sundt  
arbejds- og seniorliv: 

Vi arbejder med 
frivilligt arbejde:

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 Hus Forbi, 
Knæk Cancer, Børnehjælps-
dagen og Hospitalsklovnene.



ü		Vi inddrager væsentlige miljømæssige og 
sociale forhold samt god selskabsledelse (ESG) 
i investeringsanalyser og –beslutninger sammen 
med finansielle forhold, så vi kan lave de bedst 
mulige investeringer.

ü		Vi analyserer bl.a. selskabernes arbejdsforhold, 
produktsikkerhed, hvordan de adresserer 
energiomstilling og korruption, eller om de har en 
ordentlig ledelse med de rigtige kompetencer. 

ü		Vores investeringsteams har adgang til ESG-data 
og værktøjer samt et team af ESG-specialister. 
Hertil har de løbende ESG-uddannelsesforløb, så 
de har den nyeste viden og kan videreudvikle og 
styrke ESG-integrationen i investeringsanalyser 
og -beslutninger.

ü		Vi monitorerer og evaluerer vores eksterne 
kapitalforvalteres arbejde med at integrere ESG, 
når de investerer. Vi er i dialog med dem om 
yderligere tiltag i relation til ESG-integration og 
aktivt ejerskab. 

ü		Som aktive ejere tager vi ansvar og vil bidrage til 
en positiv udvikling hos de selskaber, vi investerer 
i. Det betyder, at vi blandt andet går i dialog med 
selskaber og stemmer på generalforsamlinger.

ü		Vi screener investeringerne ud fra internationale 
konventioner og principper for samfundsansvar.

ü		Vi investerer ikke i selskaber, hvor mere end 30 
procent af omsætningen kommer fra kul eller 
tjæresand. Hertil investerer vi ikke i selskaber, 
hvor mere end fem procent af omsætningen 
kommer fra tobaksprodukter. Vi investerer heller 
ikke i selskaber involveret i kontroversielle våben 
som for eksempel atomvåben eller landminer. 

ü		Vi er transparente og kommunikerer åbent 
om vores tilgang til bæredygtige investeringer 
samt vores arbejde med at integrere ESG i 
investeringsprocessen og det aktive ejerskab.

ü		Læs meget mere om vores arbejde med 
bæredygtige investeringer på  
danicapension.dk/baeredygtig-investering

Vand- og

luftforurening

CO
2

-udledningA
rb

ej
ds

fo
rh

ol
d

Ledelsesforhold Lønstru
ktu

re
r Egenkapital-
forrentning

Pengestrøm
m

e

U
db

yt
te

O
verskudsgrad

Pris

Vi arbejder med  
bæredygtige investeringer:

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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