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Eksklusionsbeslutning – Thales SA 

Selskabet  

Det franske selskab Thales SA (herefter “Selskabet”) blev grundlagt i 1893 og be-

skæftiger sig med teknologi indenfor luftfart, rumfart, transport, sikkerhed og for-

svar
1
. 

 

Overtrædelsen  

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

være involveret i produktion af elektroniske systemer til brug for M51 missiler
2
. 

 

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. 

 

Ifølge Hermes producerer Selskabet et elektronisk system til M51 missiler. Selska-

bet har oplyst til Hermes, at det elektroniske system er specialiseret til atom-

sprænghoveder og ikke umiddelbart kan tilpasses til andre missiler uden ændrin-

ger. 

 

Beslutningen  

Pensionskasserne ønsker ikke, at deres investeringer bidrager til aktiviteter for-

bundet med atomvåben
3
. 

 

I vurderingen af, om et selskab bidrager til i sådanne aktiviteter, tages udgangs-

punkt i Traktaten om ikke-spredning af atomvåben
4
. 

 

På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten
5
. 

 

                                                      
1
 www.thalesgroup.com/Group/About_Us/ 

2
 M51 missil er et søbaseret interkontinentalt ballistisk missil, der medbringer nukleare sprænghoveder. 

3
 Jfr. § 13, stk. 2 i pensionskassernes Retningslinjer for ansvarlige investeringer 

4
 Jfr. § 13, stk. 1. Traktaten kan læses på 

www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc140.pdf 
5
 Jfr. § 19, stk. 1, nr. 1 



 

 

Side 2 | 2 Med atomvåben i pensionskassernes retningslinjer skal bl.a. forstås komponenter 

til missiler, som udelukkende eller primært anvendes til levering af nukleare 

sprænghoveder
6
. M51 er et atommissil og produceres med henblik på levering af 

nukleare sprænghoveder. Det elektroniske system, som Thales producerer, må 

anses for at være en komponent til M51. 

 

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

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

ningslinjerne
7
. 

 

Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at Selskabet 

ikke må indgå i pensionskassernes investeringsunivers
8
. 

                                                      
6
 Jfr. § 13, stk. 3, nr. 4 

7
 Jfr. § 23, stk. 1, nr. 1 

8
 Jfr. § 23, stk. 3 


