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Eksklusionsbeslutning – Tata Power Company Limited 

Selskabet  

Det indiske selskab Tata Power Company Limited (herefter ”Selskabet”) blev 

grundlagt i 1915 i Mumbai. Selskabet opererer indenfor distribution og generering 

af strøm1. 

 

Overtrædelsen  

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

være involveret i produktion af kontrolsystemer til de indiske Arihant ubåde, der 

skal udrustes med atommissiler2. 

 

Undersøgelsen  

Beskyldningen bekræftes af Selskabet på dets hjemmeside3. Yderligere undersø-

gelser om beskyldningens rigtighed anses derfor ikke for nødvendige. 

 

Beslutningen  

Pensionskassen ønsker ikke, at dens investeringer bidrager til aktiviteter forbundet 

med atomvåben4. 

 

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

punkt i Traktaten om ikke-spredning af atomvåben5. 

 

På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten6. 

 

Med atomvåben i pensionskassens retningslinjer skal bl.a. forstås leveringssyste-

mer og platforme, der udelukkende eller primært anvendes til levering af nukleare 

sprænghoveder7. Arihant-klasse ubåde er produceret med henblik på at medbringe 

                                                      
1 https://www.tatapower.com/corporate/company-profile.aspx 

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

bringer nukleare sprænghoveder. 

3 http://www.tata.com/article/inside/tata-group-at-aero-india-2017 

4 Jfr. § 13, stk. 2 i pensionskassens Retningslinjer for ansvarlige investeringer 

5 Jfr. § 13, stk. 1. Traktaten kan læses på www.iaea.org/Publications/Docu-

ments/Infcircs/Others/infcirc140.pdf 

6 Jfr. § 19, stk. 1, nr. 1 
7 Jfr. § 13, stk. 3, nr. 5 
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kassens retningslinjer. 

 

Selskabet optages på eksklusionslisten, idet en dialog med Selskabet ikke 

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

overholder retningslinjerne9. 

 

Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at Selskabet 

ikke må indgå i pensionskassens investeringsunivers10. 

                                                      
8 Jfr. § 20, stk. 1 

9 Jfr. § 23, stk. 1, nr. 1 

10 Jfr. § 23, stk. 3 


