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Eksklusionsbeslutning – Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) 

 
Selskabet 
Det statsejede selskab Saudi Arabian Oil Co., bedre kendt som Aramco (herefter 
”Selskabet”) er det største olieselskab i verden. Selskabet har hovedsæde i Dhah-
ran i Saudi Arabien og blev etableret i 1933. Selskabet forventes børsnoteret d. 4. 
december 2019.1 
 
Overtrædelsen  
MP Pension har ekskluderet Saudi Arabiske statsobligationer for systematisk over-
trædelse af menneskerettighederne.2 Den kvartalsvise screening af investerings-
universet viser, at Selskabet er ejet af den Saudi Arabiske regering.  
 
Undersøgelsen 
Ifølge Forbes, står Selskabet for 70% af Saudi Arabiens budgetindtægter.3 Selska-
bet fastholder, på trods af den forventede børsnotering d. 4. december 2019, den 
Saudi Arabiske stat som majoritetsejer, da kun en mindre del af aktierne udbydes 
til andre investorer.  
 
Beslutning 
Indtægter fra Selskabet spiller en nøglerolle i forhold til at finansiere statsbudgettet 
i et land, der er ekskluderet af MP Pension på grund af systematiske menneskeret-
tighedskrænkelser.  
 
MP Pensions landeeksklusioner gælder også selskaber, hvor ekskluderede stater 
ejer mere end 50 % af aktierne. 
 
På baggrund af overstående vurderes det, at Selskabet overtræder ”Pensionskas-
sens Politik for Ansvarlige investeringer” og optages derfor på eksklusionslisten.  
 

 
1 https://www.saudiaramco.com/en/who-we-are/overview/our-history 

2 https://mppension.dk/nyheder/mp-pension-ekskluderer-14-lande/ 

3https://www.forbes.com/sites/ellenrwald/2019/04/01/saudi-aramco-is-the-most-profitable-company-in-
the-world-but-where-is-all-the-money-going/#66b7b90457d8 
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Side 2 | 2 Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at Selskabet 
fortsat ikke må indgå i pensionskassens investeringsunivers.4 
 
Selskabet skønnes også at kandidere til eksklusion på baggrund af MP Pensions 
beslutning om at frasælge aktier i olieselskaber, der ikke retter deres langsigtede 
forretningsplaner ind efter målsætningerne i klimaaftalen fra Paris. Dette punkt har 
ikke været genstand for en nærmere vurdering, fordi Selskabet ekskluderes af 
ovennævnte årsager. 

 
4 Jf. Pensionskassens Politik for Ansvarlige investeringer, side 10. 


