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Eksklusionsbeslutning – Textron 

Selskabet  

Det amerikanske selskab Textron (herefter ”Selskabet”) blev stiftet i 1923. Det er et 

industriselskab, der beskæftiger sig med alt fra udvikling og finansiering af helikop-

tere og privatfly til plæneklippere og andre maskiner til vedligeholdelse af grøn-

svær. Derudover producerer selskabet våben og dronefly1. 

 

Overtrædelsen  

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

være involveret i produktion af re-entry vehicles, til interkontinentale ballistiske 

missiler2. 

 

Undersøgelsen  

Beskyldningen vedrørende re-entry vehicles bekræftes af Selskabet på dets 

hjemmeside3. Yderligere undersøgelser om beskyldningens rigtighed anses derfor 

ikke for nødvendige. 

 

Beslutningen  

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

forbundet med atomvåben4. 

 

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

punkt i Traktaten om ikke-spredning af atomvåben 5. 

 

På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten6. 

 

Med atomvåben i pensionskassens retningslinjer skal bl.a. forstås komponenter, 

som udelukkende eller primært anvendes i nukleare sprænghoveder.7 Re-entry 

vehicles beskytter atomsprænghovedet i interkontinentale ballistiske missiler, ved 

                                                      
1 www.textron.com/about/company/index.php 

2 https://www.textronsystems.com/what-we-do/weapon-sensor-systems 

3 https://www.textronsystems.com/what-we-do/weapon-sensor-systems 

4 Jfr. § 13, stk. 2 i pensionskassens Retningslinjer for ansvarlige investeringer 

5 Jfr. § 13, stk. 1. Traktaten kan læses på 

www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc140.pdf  

6 Jfr. § 19, stk. 1, nr. 1 
7 Jfr. § 13, stk. 3, nr. 2 

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc140.pdf
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sprænghovedet indtil detonation. Produktet er derfor en vigtig komponent til netop 

atomsprænghovedet i missilet.  

På baggrund af den ovennævnte undersøgelse vurderes8, at Selskabet overtræder 

pensionskassens 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-

ningslinjerne9.  

 

Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at Selskabet 

ikke må indgå i pensionskassens investeringsunivers10. 

                                                      
8 Jfr. § 20, stk. 1 
9 Jfr. § 23, stk. 1, nr. 1 

10 Jfr. § 23, stk. 3 


