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Eksklusionsbeslutning – Glencore 

Selskabet 
Glencore (”Selskabet”) er et af de største råvare- og mineselskaber i verden. Selskabet 
blev etableret i 1974 og er indregistreret i Jersey med hovedkvarter i Baar i Schweitz. 
Selskabet har 135.000 ansatte på mere end 150 lokaliteter i over 35 lande herunder 
i bl.a. Afrika og Sydamerika. Selskabet udvinder bl.a. kul, olie, naturgas, kobber, ko-
bolt, nikkel, zink, bly, aluminium, jern, guld og sølv. 

Overtrædelsen  
AkademikerPension er gennem vores kvartalsvise screening af porteføljen blevet 
opmærksom på, at Selskabet har udvist en adfærd, som potentielt er i strid med 
menneskerettighederne og arbejdstagerrettighederne i henhold til bl.a. FN’s Glo-
bal Compact1, FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv 
(UNGP)2 samt OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder3,  

Undersøgelsen    
Undersøgelsen har vist, at Selskabet har været involveret i en række forskellige pro-
blemsager, som involverer hele spektret af ”ESG”-emner. Selskabet er af samme 
grund jævnligt blevet kritiseret i medierne for uansvarlig adfærd. 

Den kritiserede adfærd omhandler bl.a. anklager om korruption, dårlige arbejdsvil-
kår, diskrimination, børnearbejde, tvungen forflytning af lokalbefolkninger, overdre-
ven magtanvendelse, manglende interessentinddragelse, skatteundvigelse samt 
miljøforurening og overforbrug af vandressourcer i tørkeramte områder. Disse sa-
ger har ledt til både retssager og omdømmemæssige risici. 

AkademikerPension vurderer samlet set, at risikoen for at forblive eksponeret til 
negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø er høj ved fortsat investe-
ring i Selskabet. 

1 FN’s Global Compacts principper  

2 UNGP, kapitel II.  

3 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder, kap. II-VII og XI 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf


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

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

https://akademikerpension.dk/media/mrlmq0bu/politik_for_ansvarlige_investeringer_akademikerpension_juni_2021.pdf
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