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Eksklusionsbeslutning – S&T Holdings Co. Ltd 
 
Selskabet 

Det sydkoreanske selskab S&T Holdings Co. Ltd (herefter”Selskabet”) blev grund-

lagt i 1979 og er et holdingselskab, der investerer i selskaber, som producerer dele 

til biler, motorcykler, industrielt udstyr og våben1.  

 

Overtrædelsen 

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

være involveret i produktion af antipersonelle landminer ved at eje 35,61%2 af S&T 

Dynamics (herefter ”Dynamics”), som er involveret i produktion af en KM138 Mine 

Dispenser, der anvendes med den anti-personelle landmine M743.  

 

Undersøgelsen 

Beskyldningen bekræftes af Dynamics på dets hjemmeside4. Yderligere undersø-

gelser om beskyldningens rigtighed anses derfor ikke for nødvendige.   

 

Beslutningen 

Pensionskasserne ønsker ikke, at deres investeringer bidrager til aktiviteter forbun-

det med antipersonelle landminer5. 

 

Overtrædelsen er ikke foretaget af Selskabet selv, men af Dynamics, som er eks-

kluderet af pensionskasserne. Da Selskabet med sine 35,61% vurderes at have en 

tilstrækkelig indflydelse i Dynamics til at kunne arbejde mod at bringe overtrædel-

sen til ophør, betragtes Selskabet også selv for at være beskyldt for at overtræde 

retningslinjerne6. 

 

I vurderingen af, om et selskab bidrager til sådanne aktiviteter, tages udgangs-

punkt i Ottawa konventionen7. 

 

På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten8. 

 

Med aktiviteter i forbindelse med antipersonelle landminer i pensionskassernes ret-

ningslinjer skal bl.a. forstås fremstilling af centrale komponenter i antipersonelle 

landminer9. KM138 Mine Dispenser er en central komponent i den antipersonelle 

landmine M74. 

                                                      
1 Jf. Bloomberg 

2 Jf. Bloomberg 

3 Se eksklusionsbeslutning vedr. S&T Dynamics www.unipensioninvest.dk 

4 www.hisntd.com/eng/product/defense/launching.html  www.hisntd.com/eng/product/defense/protec-
tion.pdf#page=3 
5 Jfr. § 11, stk. 2 i pensionskassernes Retningslinjer for ansvarlige investeringer www.unipension.dk 

6 Jfr. § 28, stk. 1, nr. 1 

7 Jfr. § 11, stk. 1 Konventionen kan læses på: www.un.org/Depts/mine/UNDocs/ban_trty.htm 

8 Jfr. § 19, stk. 1, nr. 1 

9 Jfr. § 11, stk. 3, nr. 1 litra b 



 

 

Side 2 | 2 På baggrund af den ovennævnte undersøgelse vurderes10, at Selskabet overtræ-

der pensionskassernes retningslinjer.  

 

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. 

                                                      
10 Jfr. § 20, stk. 1 

11 Jfr. § 23, stk. 1, nr. 1 

12 Jfr. § 23, stk. 3 


