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Eksklusionsbeslutning – Babcock & Wilcox Company 

Selskabet  

Det amerikanske Babcock & Wilcox Company (herefter ”Selskabet”) blev stiftet i 

1856 og er en ingeniørvirksomhed med speciale i fremstilling og konstruktion af 

energiløsninger for vedvarende energi, kul og atomkraft. Derudover er Selskabet 

involveret i national sikkerhed1. 

 

Overtrædelsen  

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

drive Pantex anlægget i Texas, hvor atomvåben opbevares, monteres og vedlige-

holdes2. Derudover er Selskabet med til at drive Los Alamos National Laboratory 

(herefter ”Los Alamos”) sammen med URS Corporation3. Los Alamos er et af de 

laboratorier i USA, hvor design af USA's atomvåben finder sted.  

 

Undersøgelsen  

Beskyldningen vedr. drift af Pantex anlægget bekræftes af Selskabet på dets 

hjemmeside4. Yderligere undersøgelser om beskyldningens rigtighed anses derfor 

ikke for nødvendige.  

 

Beslutningen  

Selskaber, som pensionskassen investerer i, bør ikke være involveret i aktiviteter 

forbundet med atomvåben5. I vurderingen af, om et selskab er involveret i sådanne 

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

baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten7.  

 

Med atomvåben i retningslinjerne skal bl.a. forstås ejerskab, forvaltning, drift mv. af 

atomvåbenbase eller lignende anlæg8. På baggrund af informationerne på  

                                                      
1 http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=236851&p=irol-irhome   

2 www.pantex.com/about/index.htm 

3 www.lanl.gov/news/releases/lanl_selects_small_businesses_for_nuclear_waste_services.html og 

www.babcock.com/library/project_profiles_lanl.html 

4 www.babcock.com/news_and_events/2011/20111212a.html 

5 Jfr. § 37, stk. 1 i pensionskassens Retningslinjer for ansvarlige investeringer 

6 Jfr. § 36. Traktaten kan læses på www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc140.pdf 

7 Jfr. § 38, stk. 2, nr. 3, sammenholdt med § 38, stk. 3 

8 Jfr. § 37, stk. 2, nr. 6 



 

 

Side 2 | 2 Selskabets hjemmeside vurderes9, at Selskabet overtræder pensionskassens ret-

ningslinjer ved at drive en atomvåbenbase.  

 

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 pensionskassens investeringsunivers11.  

 

Da Selskabet allerede ekskluderes grundet drift af Pantex-anlægget, vil Selskabets 

involvering i driften af Los Alamos ikke blive vurderet nærmere. 

                                                      
9 Jfr. § 49, stk. 1 

10 Jfr. § 53, stk. 1, nr. 1 

11 Jfr. § 54, stk.1 


