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Eksklusionsbeslutning – Vale S.A. 

Selskabet  
 
Vale S.A. er et brasiliansk, globalt selskab, der beskæftiger sig med 
metaller og minedrift. Selskabet er samtidig en af de største logistik-
operatører i Brasilien1.  
 

Overtrædelsen 

Det kvartalsvise screening af investeringsuniverset indikerer, at sel-
skabet har væsentlige negative miljømæssige- og sociale indvirknin-
ger i forbindelse med dets minedrift.  
 
Selskabets adfærd strider potentielt mod eksempelvis FN’s Global 
Compact-principper: 
 

 Princip 1 vedrørende respekt for menneskerettigheder, og 
 Princip 7 vedrørende håndtering af miljøudfordringer.  

 

Undersøgelsen 
 
De potentielle overtrædelser relaterer sig primært til selskabets mine-
driftsaktiviteter i Brasilien og Mozambique, som har medført negative 
miljømæssige- og sociale indvirkninger.  
 
I januar 2019 bristede en dæmning ved Córrego de Feijão-minen2 i 
Brumadinho i Brasilien, som resulterede i over 240 dødsfald og 141 

                                                      
1 http://www.vale.com/EN/aboutvale/Pages/default.aspx (tilgået 17.06.19) 

2 https://www.bbc.com/news/business-47432134 (tilgået 17.06.19) 

http://www.vale.com/EN/aboutvale/Pages/default.aspx
https://www.bbc.com/news/business-47432134
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skabets dæmninger i Brasilien kollapsede4 i 2015. 
 
I tillæg til de miljømæssige og sociale udfordringer i Brasilien, har 
selskabet haft en række potentielle miljømæssige- og sociale indvirk-
ninger i dets driftsaktiviteter i Moatize-minen i Mozambique. 
 
På baggrund af screeningen og en konkret og individuel vurdering, 
blev det i foråret 2018 besluttet at yderligere intensivere den igang-
værende dialog med selskabet, der havde stået på i en årrække, for 
at forsøge at opnå de forbedringer, der er nødvendige for, at selska-
bet overholder MP Pensions ’Politik for Ansvarlige Investeringer’.  
 
Vale har været åbne for dialog samt taget en række skridt for at rette 
op på de kritisable forhold. MP Pension vurderer dog, at dialogen 
ikke har ført til de aftalte forbedringer og leverancer inden for den af-
talte tidsramme, og at det er meget usikkert om endnu en udskydelse 
af tidsfristerne vil føre til de ønskede resultater. 
 

Beslutningen  
 
På baggrund af den overnævnte undersøgelse vurderes det, at der 
er en uacceptabel risiko for, at selskabet overtræder – og fortsat vil 
overtræde - MP Pensions ’Politik for Ansvarlige Investeringer’.  
 
Eftersom dialogen med selskabet gennem længere tid ikke har op-
fyldt MP Pensions aftalte forbedringer og leverancer, optages selska-
bet på MP Pensions eksklusionsliste.  
 
Optagelse af selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at 
selskabet ikke må indgå i pensionskassen investeringsunivers. 
 
Selskabets 50%-ejede datterselskab, Samarco Mineracao5, der 
havde driftsansvaret for den bristede dæmning i 2015, ekskluderes 
ligeledes. 

                                                      
3 Data fra d. 8. juni 2019: http://www.vale.com/EN/aboutvale/reports/Missing_People/Pages/default.aspx 

(tilgået 17.06.19)  

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Mariana_dam_disaster (tilgået 17.06.19) 

5 50/50 Joint Venture med det globale mineselskab, BHP. 
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