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Eksklusionsbeslutning – Aryt Industries 

Selskabet  

Det israelske selskab Aryt Industries (herefter ”Selskabet”) er et holdingselskab, 

der primært investerer i teknologiselskaber. Derudover er Selskabet via sit ejerskab 

af det unoterede selskab Reshef Industries (herefter ”Reshef”) involveret i elektro-

niske produkter til det israelske militær1.  

 

Overtrædelsen  

Den globale screening af investeringsuniverset viser, at Selskabet beskyldes for at 

være involveret i produktion af brandrør til klyngeammunitionen SFW2.  

 

Undersøgelsen  

For at undersøge, om de under screeningen fremkomne beskyldninger er begrun-

dede, blev den eksterne konsulent Hermes Equity Ownership Services (herefter 

”Hermes”) anmodet om at fremkomme med deres vurdering af, hvorvidt Selskabet 

er involveret i de ovennævnte aktiviteter.  

 

Hermes har meddelt, at Selskabet ejer 99,75% af det ikke noterede selskab 

Reshef. Reshef producerer brandrøret SIGMA M1743, som kan anvendes i klynge-

ammunition, der er i strid med Oslo-konventionen.  

 

Beslutningen  

Pensionskassen ønsker ikke, at dens investeringer bidrager til aktiviteter forbundet 

med klyngeammunition4.  

 

Overtrædelsen er ikke foretaget af Selskabet selv, men af datterselskabet Reshef. 

Da Selskabet er moderselskab til Reshef betragtes Selskabet også selv for at være 

beskyldt for at overtræde retningslinjerne5.  

 

I vurderingen af, om et selskab er involveret i aktiviteter forbundet med klyngeam-

munition, tages udgangspunkt i Oslo-konventionen6. På baggrund af screeningen 

blev Selskabet optaget på fokuslisten7. 

                                                      
1 Bloomberg og www.reuters.com/finance/stocks/companyProfile#l67Exrz4Uq4KjwBs.99   

2 Sensor Fuzed Weapon 

3 www.arytltd.com/page.aspx?id=10007&list=10003 

4 Jfr. § 12, stk. 2. i pensionskassens Retningslinjer for ansvarlige investeringer 

5 Jfr. § 27, stk. 1 



 

 

Side 2 | 2  

Brandrør, der produceres af Selskabet, må betragtes som centrale komponenter i 

klyngeammunition8, hvorfor der på baggrund af den ovennævnte undersøgelse 

vurderes, at Selskabet overtræder pensionskassens retningslinjer9.  

 

Selskabet optages på eksklusionslisten, idet en dialog med Selskabet ikke forven-

tes at resultere i forbedringer, der er nødvendige for, at Selskabet overholder ret-

ningslinjerne10. Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, 

at Selskabet ikke må indgå i pensionskassens investeringsunivers11. 

                                                                                                                                       
6 Jfr. § 12, stk. 1. Konventionen kan læses på: www.clusterconvention.org/files/2010/12/CCM-Text1.pdf 

7 Jfr. § 19, stk. 1, nr. 1 
8 Jfr. §12, stk. 3, nr. 1, litra b 

9 Jfr. § 20, stk. 1 

10 Jfr. § 23, stk. 1, nr. 1 

11 Jfr. § 23, stk. 3 


