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Eksklusionsbeslutning – Aselsan Elektronik Sanayi  
Ve Ticaret 

Selskabet  
Det tyrkiske selskab Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret (herefter ”Selskabet”) 
blev etableret i 1975. Selskabet er et af de største selskaber i Tyrkiet inden for 
elektronik og elektroniske systemer. Selskabet designer, udvikler og producerer 
elektroniske systemer til militær og civile kunder i Tyrkiet og udenlands1.  
 
Overtrædelsen  
Den globale screening af investeringsuniverset viser, at Selskabet beskyldes for at 
være involveret i produktion af Multi-Barrel Rocket Launcher (MBRL)2, beregnet til 
levering af klyngeammunition.  
 
Undersøgelsen  
Selskabet ejer 14,90% af aktierne i det unoterede selskab Roketsan, som er invol-
veret i klyngeammunition da de producerer løftekøretøjer beregnet til levering af 
klyngeammunition, der er i strid med Oslo konventionen. Ejerskabet bekræftes på 
Selskabets hjemmeside3. Produktion af MBRL bekræftes på Roketsans hjemme-
side4.  
 
Beslutningen  
Pensionskasserne ønsker ikke, at deres investeringer bidrager til aktiviteter for-
bundet med klyngeammunition5.  
 
Pensionskasserne har vurderet, at alvoren i overtrædelsen ikke berettiger Selska-
bet til at eje aktier i Roketsan. Derfor betragtes Selskabet også selv for at være 
beskyldt for at overtræde retningslinjerne6.  
 
                                                      
1 www.aselsan.com.tr/en-us/about-us/Pages/Default.aspx, http://aselsan.blogspot.dk/2011/09/aselsan-
history.html 
2 MBRL er et system, der sikrer, at klyngeammunition kan skydes ud 
3 www.aselsan.com.tr/en-us/about-us/company-profile/Pages/affiliates.aspx, www.aselsan.com.tr/en-
us/about-us/company-profile/Pages/default.aspx 
4 www.roketsan.com.tr/en/urunler-hizmetler/kara-sistemleri/satihtan-satiha-roketler/tr-122-ve-trb-122-
122-mm-arttirilmis-menzilli-topcu-roketleri/ 
5 Jfr. § 12, stk. 2. i pensionskassernes Retningslinjer for ansvarlige investeringer 
6 Jfr. § 28, stk. 1, nr. 2 



 
 

Side 2 | 2 I vurderingen af, om et selskab er involveret i aktiviteter forbundet med klyngeam-
munition, tages udgangspunkt i Oslo-konventionen7.  
 
På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten8. 
 
På baggrund af den ovennævnte undersøgelse vurderes9, at Selskabet overtræder 
pensionskassernes retningslinjer ved at være involveret i produktion af klyngeam-
munition, der er ulovlig i henhold til Oslo-konventionen10.  
 
Selskabet optages på eksklusionslisten, idet en dialog med Selskabet ikke forven-
tes at resultere i forbedringer, der er nødvendige for, at Selskabet overholder ret-
ningslinjerne11. Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, 
at Selskabet ikke må indgå i pensionskassernes investeringsunivers12. 

                                                      
7 Jfr. § 12, stk. 1. Konventionen kan læses på: www.clusterconvention.org/files/2010/12/CCM-Text1.pdf 
8 Jfr. § 19, stk. 1, nr. 1 
9 Jfr. § 20, stk.1 
10 Jfr. §12, stk. 3, nr. 1, litra a   
11 Jfr. § 23, stk. 1, nr. 1   
12 Jfr. § 23, stk. 3   


