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Eksklusionsbeslutning – Walachandnagar Industries Ltd. 
 
Selskabet 

Det indiske selskab Walachandnagar Industries (herefter”Selskabet”) blev grund-

lagt i 1908. Selskabet er en stor ingeniørvirksomhed, der er involveret i projekter 

og udstyr vedr. cement, kemi og atomkraft. Derudover er selskabet involveret i pro-

duktion af missiler og ubåde1.  

 

Overtrædelsen 

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

være involveret i produktion af beholder til AgniV-missilets fremdriftsmotor2.   
 

Undersøgelsen 

For at undersøge, om de under screeningen fremkomne beskyldninger er begrun-

dede, blev den eksterne konsulent Sustainalytics anmodet om at fremkomme med 

deres vurdering af, hvorvidt Selskabet er involveret i de ovennævnte aktiviteter.  

 

Selskabet oplyser selv på hjemmesiden, at det er involveret i produktion af vigtige 

komponenter til AgniV-missilet3. 

 

Ifølge Sustainalytics producerer Selskabet hylsteret/beholderen til AgniV-missilets 

motor. Sustainalytics oplyser, at hylsteret/beholderen er specialiseret til AgniV-mis-

siler og det kan ikke tilpasses andre missiler. 

 

Beslutningen 

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

det 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 pensionskassernes retningslinjer skal bl.a. forstås komponenter 

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

                                                      
1 www.walchand.com/about-us/company-profile/overview/ www.walchand.com/business-

area 

2 AgniV missil er et interkontinentalt ballistisk missil, der affyres fra land og medbringer 

nukleare sprænghoveder.   

3 www.walchand.com/about-us/company-profile/overview/ www.walchand.com/wp-con-

tent/uploads/2016/09/milestones_v5.png 

4 Jfr. § 13, stk. 2 i pensionskassernes Retningslinjer for ansvarlige investeringer www.uni-

pension.dk 

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 
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AgniV er et atommissil og produceres med henblik på levering af nukleare spræng-

hoveder. Hylsteret/beholderen til fremdriftsmotoren, som Selskabet producerer, må 

anses for at være en komponent til missilet, hvorfor det vurderes, at Selskabet 

overtræder pensionskassernes retningslinjer8. 

 

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

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

ningslinjerne9.  

 

Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at Selskabet 

ikke må indgå i pensionskassernes investeringsunivers10.  

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

8 Jfr. § 20, stk. 1 

9 Jfr. § 23, stk. 1, nr. 1 

10 Jfr. § 23, stk. 3 


