
 

 

14. januar 2016 

Side 1 | 2 
 

MP Pension 

Pensionskassen for  

Magistre & Psykologer 

 

Smakkedalen 8 

DK-2820 Gentofte 

Tlf.: +45 3915 0102 

Fax: +45 3915 0199 

www.mppension.dk 

CVR nr. 20766816  

 

Eksklusionsbeslutning – Finmeccanica 
 

Selskabet 

Det italienske Finmeccanica (herefter ”Selskabet”) blev stiftet i 1948. Selskabet er 

Italiens førende producent i den højteknologiske sektor og er blandt de største ak-

tører i verden inden for rumfart, forsvar og sikkerhed. Selskabet fokuserer på heli-

koptere, forsvar og sikkerheds elektronik og luftfart. Derudover beskæftiger Selska-

bet sig med global transport og kraftværker1. 

 

Overtrædelsen 

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

være involveret i produktion af atomvåben via datterselskabet DSR Technologies 

(herefter ”DRS”).  

 

Undersøgelsen 

DRS er et datterselskab til Selskabet og producerer The Transporter Erector Re-

placement Program (TERP), som er en affyringsrampe specialfremstillet til affyring 

af ICBM-missilet Minuteman III2. Beskyldningen bekræftes på DRS’ hjemmeside3. 

Yderligere undersøgelser om beskyldningernes rigtighed anses derfor ikke for nød-

vendige. 

 

Beslutningen 

Selskaber som pensionskasserne investerer i bør ikke være involveret i aktiviteter 

forbundet med atomvåben4.  

 

Overtrædelsen er ikke foretaget af Selskabet selv, men af datterselskabet DRS. Da 

Selskabet er moderselskab til DRS betragtes Selskabet også selv for at være be-

skyldt for at overtræde retningslinjerne5. 

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

ben, tages udgangspunkt i Traktaten om ikke-spredning af atomvåben6. 

 

På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten7. 

 

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

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

are sprænghoveder8. The Transporter Erector Replacement Program (TERP) er 

                                                      
1 www.finmeccanica.com/en/gruppo-group 

2 Intercontinental Ballistic Missile - et missil der afsendes fra et kontinent og kan ramme et mål på et an-

det, og medbringer nukleare sprænghoveder. 

3 www.drs.com/products-and-services/large-missile-transport-and-erecting-trailers-and-systems/ 

4 Jfr. § 13, stk. 2 i pensionskassernes Retningslinjer for ansvarlige investeringer på www.unipension.dk 

5 Jfr. § 27, stk. 1 

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

ments/Infcircs/Others/infcirc140.pdf 

7 Jfr. § 19, stk. 1, nr. 1 

8 Jfr. § 13, stk. 3, nr. 5 

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc140.pdf
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc140.pdf
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deres9, at Selskabet overtræder pensionskassernes retningslinjer. 

 

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 pensionskassernes investeringsunivers11.  

                                                      
9 Jfr. § 20, stk. 1 

10 Jfr. § 23, stk. 1, nr. 1 

11 Jfr. § 23, stk. 3 


