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Eksklusionsbeslutning – Rolls Royce Holdings Plc 

Selskabet  

Selskabet Rolls Royce Holdings Plc er et britisk ingeniørselskab. Selskabets er et 

af verdens største inden for kraft- og fremdriftssystemer. De udvikler, producerer 

og sælger motorer til bl.a. civil luftfart, militær luftfart, søfart og køretøjer på land. 

Derudover producerer de også brændstof og systemer til ubåde.1 

 

Overtrædelsen  

Den globale screening af investeringsuniverset indikerer, at Selskabet er involveret 

i produktion af Vanguard-ubådene, som er bevæbnet med Trident D5 atommissi-

ler,2 og dennes efterfølger. 

 

Pensionskassens investeringer skal ikke bidrage til aktiviteter forbundet med atom-

våben.3 I vurderingen af, om et selskab er involveret i sådanne aktiviteter, tages 

udgangspunkt i ”Traktaten om ikke-spredning af atomvåben”.4 

 

Undersøgelsen  

For at undersøge, om der i praksis er tale om en overtrædelse af pensionskassens 

politik, blev Selskabets hjemmeside gennemgået med henblik på at finde bevis for, 

hvorvidt Selskabet er involveret i de ovennævnte aktiviteter. 

 

Selskabet bekræfter produktionen på dets hjemmeside5. Yderligere undersøgelser 

om beskyldningens rigtighed anses derfor ikke for nødvendige. 

 

Beslutningen  

                                                      
1 https://www.reuters.com/finance/stocks/company-profile/RR.L  

2 https://www.reuters.com/article/us-usa-pompeo-britain-special-factbox/factbox-blood-and-treasure-or-

fantasy-what-is-the-uk-us-special-relationship-idUSKCN1SE1CC  

3 Jfr. Pensionskassens Politik for Ansvarlige investeringer, side 7.  

4 Traktaten kan læses på https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/docu-

ments/infcircs/1970/infcirc140.pdf    

5 https://www.rolls-royce.com/products-and-services/defence/submarines.aspx  
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Side 2 | 2 På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten.6 

 

På baggrund af den overnævnte undersøgelse vurderes det, at Selskabet overtræ-

der ”Pensionskassens Politik for Ansvarlige investeringer” ved at være involveret i 

aktiviteter forbundet med atomvåben. 

 

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

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

sionskassens politik, indenfor en acceptabel tidshorisont og ressourceallokering.7  

 

Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at Selskabet 

ikke må indgå i pensionskassens investeringsunivers.8  

 

                                                      
6 Jfr. Pensionskassens Politik for Ansvarlige investeringer, side 9.  
7 Jfr. Pensionskassens Politik for Ansvarlige investeringer, side 10. 

8Jfr. Pensionskassens Politik for Ansvarlige investeringer, side 10. 


