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Grundlagt Medarbejdere

20,1 pct.

PFA KundeKapital**

PFA sender 
størstedelen af sit 
overskud videre 

til kunderne 

*Markedsandele for pensionsselskaber 2019, Forsikring & Pension

**PFA’s model for overskuds- og risikodeling, som er tilgængelig for kunder i PFA Pension, men ikke i PFA’s øvrige selskaber

601 mia. kr.  

Kundemidler

Vores kunder

ca. 6.000
Heraf 100 organisationer

Virksomheds- og 

organisationskunder

ca. 1,3 mio.
Kunder

Kundetilfredshed

9,2
på en skala fra 1-10.

Tilfredshed med fysiske og digitale 

rådgivningsmøder

1.396

Danmarks største 
pensionsselskab med 
en markedsandel* på

Kort om PFA: Her er kunderne en del af et unikt og værdiskabende fællesskab 
formet af arbejdsmarkedets parter



-80 
pct. 

13,4 
mia. kr. 

Afkast i markedsrente på op til

12,2 pct. inkl. PFA KundeKapital  

1.700
mio. kr. 

-75 
mio. kr. 
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Vækst i kunder i 2020

603
Virksomheds- og 

organisationskunder

Ca. 8.300
Kunder*

21,3 
mia. kr.  

Vækst på 6 pct. i forhold til 2020

Afkast H1 2021
Indbetalinger i

H1 2021

PFA KundeKapital
overført til kunderne

april 2021

Syge- og 
ulykkesresultat H1 2021

Klimaaftryk 
PFA Klima Plus 

H1 2021

*Antal forsikrede 

Høje indbetalinger, fortsat vækst og Klima Plus

93
mio. kr. 

Halvårs resultat H1 
2021
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Som markedsleder ønsker vi at tage et aktivt ansvar for vores omverden

Mere at leve for i 

pensionstilværelsen

Ansvarlige investeringerDet gode seniorlivEt sundere arbejdsliv

Et bedre helbred og mere 

livskvalitet gennem hele livet

Investering i en verden 

der er værd at leve iVi vil bidrage til at skabe 

et bæredygtigt samfund 

Det, vi gør i dag, 

har betydning for det liv, 

vi kan leve i morgen
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihgsbA5KThAhUKalAKHamwCfcQjRx6BAgBEAU&url=http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene/maal-3/maal-3-sundhed-og-trivsel&psig=AOvVaw2bu41htOvCS59u9LAkwgMn&ust=1553860699631437
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Målsætning for bæredygtige investeringer: Sammen med resten af 

pensionssektoren støtter PFA regeringens ambitiøse klimadagsorden med 

tilsagn om investeringer i bæredygtig energi på 350 mia. kr. frem mod 2030. 

Bæredygtige investeringer: PFA har i dag investeringer i verdens største 

havvindmølleparker Hornsea 1 og Walney Extension Offshore Wind Farm, i 

seks solcelleparker i England og Scandlines’ hybridfærger. 

Målsætning for CO2 -reduktion: PFA vil inden udgangen af 2025 have 

reduceret sit klimaaftryk med 29 pct. sammenlignet 2019. Reduktionen af CO2-

udledning kommer fra børsnoterede aktier, ejendomme og kreditobligationer, 

der har en samlet værdi af 250 milliarder kroner.

Frasalg af energiselskaber: Sidste år frasolgte PFA sin aktiebeholdning i 16 

ud af 18 energiselskaber og har i perioden 2019-2021 nedbragt CO2-

udledningen fra kreditobligationer med mere end 35 procent. 

Energiø i Nordsøen: PFA er en del af et konsortium, der byder ind på at opføre 

en energi-ø i Nordsøen (Power-to-X), der vil være et helt centralt initiativ for at 

kunne skabe tilstrækkelig grøn energi fremover. VindØ skal være base for op til 

10 gigawatt-producerende havvindmøller, svarende til ca. 25 traditionelle 

havvindmøllepartker. 
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PFA’s målsætninger for grøn omstilling
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For at få regular tekst og punktopstilling på 

teksten 

For at få venstrestillet tekst 

Formindsk 

Omskiftelige markedsvilkår, politiske rammer og regulering, klimarisici, 
ændrede ESG-rammer og aktiv rolle i energitransitionen

#FitFor55
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For at få regular tekst og punktopstilling på 

teksten 

For at få venstrestillet tekst 

Formindsk 

PFA’S unoterede aktiviteter (”Private Markets”) består af 5 aktivklasser 
og udgør cirka 20% af den samlede portefølje, som forvaltes i PFA

Private 
Credit 

Infrastructure Real EstatePrivate Equity

Risikobaseret tilgang til investeringsmuligheder 

og porteføljesammensætning

Natural 
Resources

Investeringer foretages både gennem fonde, co-investeringer 

og som direkte investeringer

DKK 

24 mia

DKK 

17 mia

DKK 

11 mia

DKK 

<1 mia

DKK 

72 mia

Risiko

Offshore wind

Electricity 

transmission

Onshore wind

Water utilities

Solar PV

District heating

Data center

Wireless

Power-to-X

Battery manufacturing

Fiber

Illustratative eksempler på interesseområder
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Eksempler på krav til nye energi- / infra investeringer

Aktivtype, partner(e), 

governance og rettigheder

• Kritisk rolle for modpart / offtaker / samfund

• Partner(e), risikoallokering, governance rettigheder, incitamentsstruktur

Investeringsomfang og struktur • Attraktivt afkastpotentiale og et “meningsfyldt” investeringsbeløb

• Enkelt stående aktiv (projektstruktur) eller en virksomhedsbaseret struktur

Geografi (og forventet stabilitet) • Fokus på politisk og økonomisk stabile OECD-lande

• Ved direkte investeringer med højere risiko vil det typisk være tættere på DK

Ejerskab og 

investeringshorisont

• Typisk langsigtet ejerskabsintention (sålænge PFA er velegnet ejer)

• Analysere forventet asset management krav efter indgåelse af investering

The usual suspects… • Byggerisiko, markedsrisiko, supply side, offtake, inflation, regulatorisk, 

modpartsrisiko, klima, refinansiering, renterisiko, …

ESG og bæredygtighed • Positiv (or neutral) klimabelastning og general ESG forståelse
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Udvalgte diskussionspunkter

Politisk support? • Udrulningen af vedvarende energiproduktion (offshore vind, onshore vind, sol) er et 

godt eksempel, som krævede en klar og visionær støtteordning – har vi brug for 

det igen for at kunne accelerere skaleringen af nye grønne teknologier?

Incitamentstrukturer vs. beskatning • Reguleringen omkring maksimalt tilladte emissionsniveauer for nye biler er et 

eksempel, som har accelreret udvikling og produktion af elbiler og batteriteknologi

og –produktion. Bør denne strategi benyttes andre steder?  

Energitransitionen – mange sektorer 

er afhængige af at “andre” leverer

• Elektrificering kræver opgradering af vores distributions- og netkapacitet samt

ladeinfrastruktur, og tung transport og produktion har brug for grønne energikilder. 

Der er brug for klar og koordineret regulering, og at alle “leverer”, men hvordan?

Statslig superfond? • Staten spiller en essentiel rolle i forhold til planlægning, regulering etc. Hvordan

sikrer vi, at staten i en rolle som investor – fx i det politiske udspil om Danmarks

Investeringsfond - ikke bliver konkurrent til institutionelle investorer? 



Bemærk at der på forsider 

og breaker slides kun må benyttes 

Gå til PFA Pension fanen og vælg 

en breaker med et andet billede i 

Tak for ordet

Kontakt: piw@pfa.dk
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