Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten vedrørende Aarhus kommunes investeringer
Forespørgslen omhandler Aarhus kommunes investeringer i relation til
Danwatchs netop offentliggjorte rapport om danske investorers placeringer i
selskaber der muligvis er i strid med UN-PRI.
1. Hvem i Aarhus kommune har haft kendskab til disse investeringer?
Aarhus kommune har efter EU-udbud indgået aftaler med 6 kapitalforvaltere. Kapitalforvalterne er hver blevet tildelt 200 mio. kr. i forvaltning,
som de placere efter de rammer og overordnede retningslinjer Aarhus
Kommune har vedtaget og udmøntet i aftalerne. Placeringer i aktier og
virksomhedsobligationer skal ske i udbyttebetalende investeringsforeninger/-fonde. Det er investeringsforeningerne, der køber og sælger
værdipapirerne i foreningen. Det er således den enkelte kapitalforvalter,
der skal sikre, at Aarhus Kommunes retningslinjer er efterlevet.
Konkret har Danwatch i oktober måned bedt om aktindsigt i Aarhus
Kommunes placeringer i form af forskellige spørgsmål samt forespurgt
på en række konkrete ISIN koder (fondskoder på konkrete aktier). Kapitalforvalterne foretog en screening af Aarhus Kommunes porteføljer og
på daværende tidspunkt var der en mindre beholdning (273.000 kr.) af
en række selskaber som Danwatch antager er i strid med FNs retningslinjer.
2. Hvem i Aarhus kommune har sagt god for disse investeringer?
De enkelte kapitalforvaltere har mandat til at købe og sælge værdipapirer inden for den ramme og de retningslinjer, der er i aftalen med Aarhus
kommune. Derfor skal de enkelte investeringer ikke forhåndsgodkendes.
Kapitalforvalterne skal dog til enhver tid sikre, at alle investeringer der
foretages er i fuld overensstemmelse med de overordnede retningslinjer
og rammer som Aarhus Kommune har vedtaget, herunder et krav om, at
kapitalforvalteren lever op til FNs principper for ansvarlige investeringer.
3. Hvordan sikrer Aarhus kommune sig, at kommunens investeringer lever
op til FNs retningslinjer og Danmarks politik på området?
Aarhus Kommune har en løbende dialog med alle 6 kapitalforvaltere.
Foruden den skriftlige månedlige afrapportering afholdes der mindst
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halvårlige møder hvor afkast, forventninger, ansvarlighed mm diskuteres.
Hvis vi bliver opmærksom på en eller flere virksomheder der kunne være
i strid med Aarhus kommune overordnede retningslinjer vil vi bede vores
kapitalforvaltere om at tage initiativ til / sikre en dialog med virksomheden med henblik på opfyldelse af retningslinjerne. Nogle gange kan der
være tale om misforståelser og andre gange kan en dialog med virksomheden føre til, at forholdene rettes op.
Hvis en investering ikke lever op til retningslinierne og dialogen ikke fører til resultat, vil investeringen i sidste ende skulle afhændes, men normalt vil vi i første omgang prioritere en dialog. Erfaringerne viser, at en
dialog ofte kan påvirke virksomhederne til at ændre adfærd, hvorimod et
frasalg typisk blot vil føre til, at der kommer en anden investor.
4. Hvad vil Aarhus kommune foretage sig i forhold til de konkrete investeringer?
I tilfælde, hvor der er kritisable forhold i en virksomhed, er det muligt at
vælge en af to muligheder;



Man kan afhænde investeringen i den pågældende virksomhed –
men det ændrer næppe meget. Typisk finder virksomheden bare
kapital fra en ny investor. Eller man kan
Vælge at udøve aktivt ejerskab i form af dialog med virksomheden
om at få ændret de kritisable forhold. Dialog medvirkede til, at vagtog sikkerhedsvirksomheden G4S, der tyverisikrer mange danske
hjem og virksomheder og desuden har vagtaftaler med de danske
ministerier, for nogle år siden trak sig fra det israelske fængselsvæsen og de checkpoints, som palæstinenserne skal igennem for at
passere muren. Branchen er af den overbevisning, at dialog og engagement sikrer transparens, indflydelse og øget bevidsthed om at
overholde menneskerettigheder og internationale konventioner.

Kapitalforvalterne undersøger kontinuerligt alle selskaber der investeres
i. Konkret har Aarhus Kommune bedt kapitalforvalterne om en redegørelse for de nævnte selskaber i Danwatchs rapport. Det kan bekræftes,
at flere af selskaberne figurerer på kapitalforvalternes interne observationsliste, og at der er en konkret dialog i gang med flere af selskaberne.
På nuværende tidspunkt har Aarhus Kommune ikke investeringer i de af
Danwatch fremsendte fondskoder. Derfor er der ikke konkrete planer om
at foretage sig yderligere, men spørgsmålet om dialog i forhold til investeringer på Vestbredden vil indgå i Aarhus Kommunes fortsatte dialog
med kapitalforvalterne.
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5. Hvordan sikres det, at kommunen i fremtiden undgår investeringer, som
ikke lever op til FNs retningslinjer og Danmarks politik på området?
Der er ikke fra de danske myndigheder en tilkendegivelse af, at de virksomheder, som opererer på Vestbredden, er i strid med folkeretten. Ingen af virksomhederne er underlagt sanktioner, og mange af dem opererer også i Danmark. Eksempler er Volvo, Siemens og Paypal. Den elektroniske betalingstjeneste Paypal bruges endvidere af flere internationale afdelinger af Amnesty International.
Aarhus kommunes kapitalforvaltere investerer altid i henhold til
Branche standarderne på området for ansvarlige investeringer, det vil
sige, at der stilles krav om, at Kommunens kapitalforvaltere som minimum følger FNs Principles for Responsible Investment (PRI).
I situationer, hvor der rejses tvivl om en konkret investering vil Aarhus
Kommune altid bede kapitalforvalteren dels om en redegørelse og dels
om at optage en dialog med den konkrete virksomhed. Erfaringen viser,
at en sådan dialog faktisk i mange tilfælde påvirker virksomhedens adfærd.
Hertil sikrer kapitalforvalterne altid at virksomhederne følger national
lovgivning samt internationale konventioner og aftaler. Når det kan ske,
at der alligevel kan opstå situationer, hvor Aarhus Kommune har investeret i selskaber der kan kædes sammen med Vestbredden, så skyldes
det, at det er meget svært helt at undgå. I rapporten nævnes fx den
amerikanske producent af entreprenørmaskiner, Caterpillar. Caterpillar
er verdens største producent af bygge- og anlægsmaskiner og dermed
en stor verdensomspændende virksomhed med eksport over hele verden. Når virksomheden figurerer på DanWatchs liste, skyldes det, at Caterpillar gennem den amerikanske regerings ”government to government” program har leveret maskiner til den israelske hær. Der er her tale
om at det er den amerikanske regering, der har solgt maskinerne – ikke
Caterpillar selv.
Det skal bemærkes, at med den fremsendte indstilling vedrørende ”ansvarlige investeringer” er der lagt op til en konkretisering af den nuværende praksis, samt en stramning i forhold til tidligere. Der stilles allerede
i dag krav om at Aarhus Kommunes investeringer som minimum følger
FNs Principles for Responsible Investment (PRI). Hvis indstillingen om
ansvarlige investeringer vedtages, vil der herudover fremadrettet kun
blive investeret i virksomheder, der lever op til FNs Global Compact og
på miljø området ”Paris aftalen”.

19. januar 2017
Side 3 af 4

Jacob Bundsgaard
Borgmester

/

19. januar 2017
Side 4 af 4

Niels Højberg
Stadsdirektør

