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Vale på observationsliste
Det brasilianske mineselskab Vale står på pensionskassens observationsliste.
Hidtil har Vale stået på pensionskassens observationsliste som følge af udfordringer med blandt andet
menneskerettigheder omkring Moatize-minen i Mozambique. Pensionskassen er i kritisk dialog med Vale
om deres arbejde med at forbedre forholdene for mennesker omkring Moatize-minen.
Det er pensionskassens vurdering, at Vale lytter til anbefalinger fra investorer om, hvordan Vale bør
håndtere udfordringer omkring Moatize, og at Vale har vist handling og forbedret forhold. Konkret har Vale
senest iværksat en ekstern undersøgelse af, hvilke ændrede levevilkår forflytning af mennesker fra
mineområdet har medført. Vale har desuden senest ydet økonomisk kompensation til en række
mennesker, der er negativt påvirket af denne forflytning.
Det er derfor pensionskassens vurdering, at der sker fremskridt, selvom det dog ville være at foretrække, at
der skete flere fremskridt hurtigere. Pensionskassen vurderer p.t., at det gør en forskel, at vi via den kritiske
dialog er med til at presse Vale i den rigtige retning. Pensionskassen fortsætter derfor den kritiske dialog
med Vale om forebyggelse og udbedring af potentielle og faktiske skader for mennesker omkring Moatizeminen.
Dæmningskollaps ved Brumadinho i Brasilien
Pensionskassen har hidtil ligeledes haft fokus på Vale på grund af kollaps af en dæmning ved minen
Samarco i Brasilien i 2015, hvilket var skyld i dødsfald og en miljøkatastrofe. Der er oprettet en fond
(Fundacao renova), som står for udbedring af skader fra ulykken.
Den 25. januar 2019 kollapsede endnu en dæmning ved en mine ejet af Vale ved Brumadinho i Brasilien.
Endnu engang har det ulykkeligvis medført dødsfald og en miljøkatastrofe. Dette er selvfølgelig yderst
bekymrende. Pensionskassen er i gang med at undersøge sagen, følger sagens udvikling og indleder kritisk
dialog med Vale om årsag til kollaps, mulige risici ved andre dæmninger og håndtering af den skade, der er
sket for mennesker og miljø.
Politik for ansvarlige investeringer
Så længe pensionskassen vurderer, at Vale viser fremskridt i sit arbejde med forebyggelse og håndtering af
negativ påvirkning på mennesker og miljø, er det i overensstemmelse med pensionskassens politik for
ansvarlige investeringer at eje aktier i Vale. Heri indgår ligeledes en afvejning af, hvorvidt pensionskassen
vurderer, at vores aktive ejerskab, igennem de kanaler, vi har til rådighed, bidrager positivt til Vales indsats.
Pensionskassen vurderer løbende, om vi mener, at Vale viser fremskridt, og hvorvidt pensionskassen bør
beholde sin investering i Vale.

