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Eksklusionsbeslutning – Serco Group PLC 

Selskabet  

Det britiske selskab Serco Group PLC (herefter ”Selskabet”) blev stiftet i 1988. 

Selskabet er involveret i alt fra undervisning, affaldshåndtering, sygesikring til 

kommunikationsteknologi og transport
1
. Derudover er Selskabet et af de mest er-

farne selskaber indenfor atomsikkerhed, teknologi og management
2
. 

 

Overtrædelsen  

Den globale screening af investeringsuniverset viser, at Selskabet sammen med 

Jacobs Engineering Group og Lockheed Martin beskyldes for at drive Atomic We-

apons Establishment (herefter ”AWE”)
3
. AWE ejes af den engelske stat og har til 

formål at producere og vedligeholde nukleare sprænghoveder for Trident missiler
4
. 

 

Undersøgelsen  

Beskyldningen bekræftes af Selskabet direkte på dets og AWE’s hjemmesider, jfr. 

ovenfor. Yderligere undersøgelser om beskyldningens rigtighed anses derfor ikke 

for nødvendige. 

 

Beslutningen  

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

forbundet med atomvåben
5
. 

 

I vurderingen af, om et selskab er involveret i sådanne aktiviteter, tages udgangs-

punkt i Traktaten om ikke-spredning af atomvåben
6
. 

 

På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten
7
. 

 

                                                      
1
 www.serco.com/markets/index.asp 

2
 www.serco.com/markets/nuclear/index.asp 

3
 www.awe.co.uk/aboutus/what_we_do_27815.html og www.serco.com/markets/nuclear/index.asp 

4
 Trident missil er et søbaseret interkontinentalt ballistisk missil, der kan medbringe nukleare sprængho-

veder. 
5
 Jfr. § 37, stk. 1 i pensionskassernes 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 



 

 

Side 2 | 2 På baggrund af den foretagne undersøgelse vurderes
8
, at Selskabet overtræder 

pensionskassernes retningslinjer ved at udvikle atomvåben og på anden vis være 

involveret i nukleare programmer. 

 

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

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

ningslinjerne
9
. Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at 

Selskabet ikke må indgå i pensionskassernes investeringsunivers
10

. 

                                                      
8
 Jfr. § 49, stk. 1 

9
 Jfr. § 53, stk. 1, nr. 1 

10
 Jfr. § 54, stk. 1 


