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Eksklusionsbeslutning – Ducommun Incorporated 
 

Selskabet 

Det amerikanske selskab Ducommun Incorporated (herefter ”Selskabet”) blev stif-

tet i 1849. Virksomheden, der startede som en isenkræmmer, er i dag en global 

produktions- og ingeniørvirksomhed indenfor luftfart, forsvar og andre industrier.1 

Virksomheden producerer blandt andet motorer, mikrobølgeprodukter, finmekani-

ske dele2 og positionssensorer3.  

 

Overtrædelsen 

Den globale screening af investeringsuniverset viser at Selskabet som en del af en 

leverandørkontrakt med Boeing beskyldes for at levere komponenter til Trident-

missilets navigationssystem, der anvendes på den amerikanske flådes ubåde i 

Ohio-klassen4. 

 

Undersøgelsen 

Beskyldningerne bekræftes af Selskabet på dets hjemmeside5. Yderligere under-

søgelser om beskyldningernes rigtighed anses derfor ikke for nødvendige.    

 

Beslutningen 

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

det med atomvåben6. I vurderingen af, om et selskab er involveret i de ovennævnte 

aktiviteter, tages udgangspunkt i Traktaten om ikke-spredning af atomvåben7. 

 

På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten8.  

 

Med atomvåben i pensionskassernes retningslinjer skal bl.a. forstås komponenter 

til missiler, som udelukkende eller primært anvendes til levering af nukleare 

sprænghoveder9.   

 

På baggrund af informationerne på Selskabets hjemmeside om Selskabets invol-

vering i aktiviteter forbundet med Trident-programmet10 vurderes det, at Selskabet 

overtræder pensionskassernes retningslinjer. 

                                                      
1 www.ducommun.com/dco/overview.aspx 

2 www.ducommun.com/engineeredsolutions/rfproducts/default.aspx? 

3 http://ducommun.com/engineeredsolutions/MotorsResolvers/industries/space.aspx 

4 http://www.businesswire.com/news/home/20151013005489/en/Ducommun-Wins-Contract-Boeing-Tri-

dent-Missile-Navigation 

5 http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=70735&p=irol-newsArticle&ID=2096377 

6 Jfr. § 13, stk. 2 i pensionskassernes Retningslinjer for ansvarlige investeringer www.unipensionin-

vest.dk 

7 Jfr. § 13, stk. 1. Traktaten kan læses på www.iaea.org/Publications/Docu-

ments/Infcircs/Others/infcirc140.pdf  

8 Jfr. § 19 

9 Jfr. § 13, stk. 3, nr. 4 

10 http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=70735&p=irol-newsArticle&ID=2096377 



 

 

Side 2 | 2 Selskabet optages på eksklusionslisten, idet en dialog med Selskabet ikke forven-

tes at resultere i de forbedringer, der er nødvendige for, at selskabet overholder 

retningslinjerne11. Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konse-

kvens, at Selskabet ikke må indgå i pensionskassernes investeringsunivers12. 

                                                      
11 Jfr. § 23, stk. 1, nr. 1. 

12 Jfr. § 23, stk. 2 


