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Eksklusionsbeslutning – Wizz Air 

Selskabet
Wizz Air (”Selskabet”) er et ungarsk lavprisflyselskab, som blev etableret i 2003 med hoved-
kontor i Budapest i Ungarn. Selskabet har ca. 5.000 ansatte og flyver til 195 lufthavne i 52 
lande .1

Overtrædelsen 
AkademikerPension er blevet opmærksom på, at Selskabet har udvist en adfærd, som po-
tentielt er i strid med menneskerettighederne og arbejdstagerrettighederne i henhold til bl.a. 
FN’s Global Compact , FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv 2

(UNGP)  samt OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder , 3 4

Undersøgelsen   
Undersøgelser har vist, at Selskabet har været involveret i flere kontroverser vedrørende 
Selskabets manglende anerkendelse af de ansattes foreningsfrihed og ret til at indgå i kol-
lektive forhandlinger i bl.a. Rumænien, Ukraine, Norge og Italien. Flere domstole har bl.a. 
afgjort, at Selskabet har udvist diskriminerende adfærd og afskediget ansatte på grund af 
deres fagforeningstilknytning.

AkademikerPension har været i dialog med Selskabet med henblik på at få Selskabet til at 
anerkende og sikre de ansattes foreningsfrihed og ret til at indgå i kollektive forhandlinger. 
Selskabet udtrykte i denne forbindelse, at Selskabet ikke ønskede at ændre adfærd.

AkademikerPension vurderer derfor, at risikoen for at blive eksponeret til negative indvirk-
ninger på arbejdstager- og menneskerettigheder er høj ved fortsat investering i Selskabet.

Beslutningen
På baggrund af den ovennævnte undersøgelse og dialog vurderes det, at der er en uaccep-
tabel risiko for Selskabet overtræder – og forsat vil overtræde – AkademikerPensions Politik 
for ansvarlige investeringer. Selskabet ekskluderes derfor.

Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at selskabet ikke må ind-
gå i pensionskassens investeringsunivers.  

 https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/investor-relations/general-information 1

 FN’s Global Compact, princip 1 og 2 2

 UNGP princip 12 3

 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder, kap. V, afsnit 1a) og b) 4

https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://akademikerpension.dk/media/mrlmq0bu/politik_for_ansvarlige_investeringer_akademikerpension_juni_2021.pdf
https://akademikerpension.dk/media/mrlmq0bu/politik_for_ansvarlige_investeringer_akademikerpension_juni_2021.pdf
https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/investor-relations/general-information
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
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