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Eksklusionsbeslutning – Boeing 

Selskabet  

Det amerikanske Boeing (herefter ”Selskabet”) er blevet til ved sammenlægning af 

selskaberne Boeing Airplane Co., Douglas Aircraft Co., McDonnell Aircraft Corp., 

North American Aviation og Hughes Aircraft i starten af det 21. århundrede.  

 

Selskabet er verdens førende flyproducent af kommercielle og militær fly. Derud-

over designer og fremstiller Selskabet helikoptere, elektroniske- og forsvarssyste-

mer, missiler, satellitter, løfteraketter og avancerede informations- og kommunika-

tionssystemer. Selskabet driver også den internationale rumstation for NASA
1
.  

 

Overtrædelsen  

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

deltage i ICBM
2
-programmet sammen med Alliant Techsystems, Northrop Group 

og Lockheed Martin. Undersøgelsen  

 

Beskyldningen bekræftes af Selskabet på dets hjemmeside
3
. Yderligere undersø-

gelser om beskyldningens rigtighed anses derfor ikke for nødvendige.  

 

Beslutningen  

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

forbundet med atomvåben
4
.  

 

I vurderingen af, om et selskab er involveret i sådanne aktiviteter, tages udgangs-

punkt i Traktaten om ikke-spredning af atomvåben
5
.  

 

På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten
6
.  

 

Med atomvåben i pensionskassernes retningslinjer skal bl.a. forstås missiler, som 

udelukkende eller primært anvendes til levering af nukleare sprænghoveder
7
. På 

                                                      
1
 www.boeing.com/companyoffices/aboutus/ 

2
 Intercontinental Ballistic Missile - et missil der afsendes fra et kontinent og kan ramme et mål på et 

andet, og medbringer nukleare sprænghoveder. 
3
 www.boeing.com/defense-space/ic/icbmsys/ 

4
 Jfr. § 37, stk. 1 i pensionskassernes Retningslinjer for ansvarlige investeringer 

5
 Jfr. § 36. Traktaten kan læses på www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc140.pdf 

6
 Jfr. § 38, stk. 1, nr. 2, sammenholdt med § 38, stk. 3 



 

 

Side 2 | 2 baggrund af informationerne på Selskabets hjemmeside om Selskabets involvering 

i aktiviteter forbundet med ICBM vurderes
8
, at Selskabet overtræder pensionskas-

sernes 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-

ningslinjerne
9
. Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at 

Selskabet ikke må indgå i pensionskassernes investeringsunivers
10

. 

                                                                                                                                       
7
 Jfr. § 37, stk. 2, nr. 3 

8
 § 49, stk. 1 

9
 Jfr. § 53, stk. 1, nr. 1 

10
 Jfr. § 54, stk. 1 


