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Eksklusionsbeslutning – Larsen & Toubro 

Selskabet  

Det indiske selskab Larsen & Toubro (herefter ”Selskabet”) blev grundlagt i 1938 

og er et af Indiens største selskaber. Selskabet opererer indenfor teknologi, inge-

niørvirksomhed, konstruktion og produktion
1
. 

 

Overtrædelsen  

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

være involveret i produktion af de indiske Arihant ubåde, der skal udrustes med 

atommissiler
2
. 

 

Undersøgelsen  

Beskyldningen bekræftes af Selskabet på dets hjemmeside
3
. Yderligere undersø-

gelser om beskyldningens rigtighed anses derfor ikke for nødvendige. 

 

Beslutningen  

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

bundet med atomvåben
4
. 

 

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

punkt i Traktaten om ikke-spredning af atomvåben
5
. 

 

På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten
6
. 

 

Med atomvåben i pensionskassernes retningslinjer skal bl.a. forstås leveringssy-

stemer og platforme, der udelukkende eller primært anvendes til levering af nuklea-

                                                      
1
 www.larsentoubro.com/lntcorporate/common/ui_templates/HtmlContainer.aspx?res 

=P_CORP_AABT_ACOM_AOVR 
2
 Både K-4 og K-15 missiler, som begge er søbaserede interkontinentale ballistiske missiler, der med-

bringer nukleare sprænghoveder. Den første ubåd er under test og forventes søsat i 2015. 
3
 www.larsentoubro.com/lntcorporate/LnT_PRS/PDF/L&TPressRelease-Jul26-2009.pdf 

www.larsentoubro.com/lntcorporate/lnt_offerings/pdf/defence_bro_re_090813.pdf 
4
 Jfr. § 13, stk. 2 i pensionskassernes Retningslinjer for ansvarlige investeringer 

5
 Jfr. § 13, stk. 1. Traktaten kan læses på 

www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc140.pdf 
6
 Jfr. § 19, stk. 1, nr. 1 
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7
. Arihant-klasse ubåde er produceret med henblik på at med-

bringe nukleare sprænghoveder, hvorfor det vurderes
8
, at Selskabet overtræder 

pensionskassernes retningslinjer. 

 

Selskabet optages på eksklusionslisten, idet en dialog med Selskabet ikke 

forventes at resultere i forbedringer, der er nødvendige for, at Selskabet 

overholder retningslinjerne
9
. 

 

Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at Selskabet 

ikke må indgå i pensionskassernes investeringsunivers
10

. 

                                                      
7
 Jfr. § 13, stk. 3, nr. 5 

8
 Jfr. § 20, stk. 1 

9
 Jfr. § 23, stk. 1, nr. 1 

10
 Jfr. § 23, stk. 3 


