
 

 

12. december 2018 

Side 1 | 2 
 

MP Pension 

Pensionskassen for  

Magistre & Psykologer 

 

Smakkedalen 8 

DK-2820 Gentofte 

Tlf.: +45 3915 0102 

Fax: +45 3915 0199 

www.mppension.dk 

CVR nr. 20766816  

 

 

Eksklusionsbeslutning – Ashot Ashkelon 

 

Selskabet 

Det israelske selskab Ashot Ashkelon (herefter ”Selskabet”) blev etableret i 1967 

og er ejet af Israel Military Industries Systems (IMI Systems Ltd.). Selskabet er le-

verandør af avancerede teknologiske systemer og komponenter til luftfarts-, for-

svars- og bilindustrien.1 

  

Overtrædelsen  

Den globale screening af investeringsuniverset viser, at Selskabets moderselskab, 

IMI Systems Ltd., som har kontrollerende indflydelse på datterselskabet (85% ejer-

skab)2, vurderes at være involveret i produktionen af hvid fosfor-granater. Ved 

ulovligt brug, kan hvid fosfor betegnes som et kemisk våben.3 Moderselskabet kan 

ikke ekskluderes, da dette ikke er børsnoteret.  

 

Pensionskassens investeringer skal ikke bidrage til aktiviteter der kan relateres til 

kontroversielle våben, herunder kemiske våben. I vurderingen af, om et selskab bi-

drager til sådanne aktiviteter, tages udgangspunkt i Konventionen om kemiske vå-

ben af 1997.4 Hvid fosfor er lovligt, såfremt det ikke benyttes som angrebsvåben. 

Stoffet er imidlertid forbudt ved international lov, hvis det benyttes som våben, på 

grund af hvid fosfors napalmlignende giftige og kemiske egenskaber. Der har det 

seneste årti, været flere eksempler på dokumenteret brug af hvid fosfor som ulov-

ligt våben i tætbefolkede områder, dokumenteret af en række medier og organisati-

oner, blandt andet Human Rights Watch.5 Pensionskassens investeringer, skal 

ikke bidrage til aktiviteter der kan relateres til brug af kemiske våben. 

 

                                                      
1 https://www.ashot.co.il/company/about-ashot/  

2 Det Israelske Forsvarsministeriums hjemmeside: http://www.sibat.mod.gov.il/Industries/SMEs/Pa-

ges/ASHOT-ASHKELON-INDUSTRIES-LTD.aspx  

3 Konventionen af 1997 – artikel II: https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/articles/article-

ii-definitions-and-criteria  
4 https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention  

5 Læs blandt andet artikler om dokumenteret brug af hvid fosfor som ulovligt våben her: 

https://www.hrw.org/news/2018/11/14/myths-and-realities-about-incendiary-weapons 

https://www.ashot.co.il/company/about-ashot/
http://www.sibat.mod.gov.il/Industries/SMEs/Pages/ASHOT-ASHKELON-INDUSTRIES-LTD.aspx
http://www.sibat.mod.gov.il/Industries/SMEs/Pages/ASHOT-ASHKELON-INDUSTRIES-LTD.aspx
https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/articles/article-ii-definitions-and-criteria
https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/articles/article-ii-definitions-and-criteria
https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention
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Den globale screening af investeringsuniverset indikerer, at Selskabet er involveret 

i produktion af hvid fosfor-granater, som kan betegnes som et ikke-diskriminerende 

våben. Produktionen bekræftes af Selskabet på dets hjemmeside.6 Yderligere un-

dersøgelser om beskyldningens rigtighed anses derfor ikke for nødvendige.  

 

På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten.7 

 

Beslutningen  

På baggrund af den overnævnte undersøgelse vurderes det, at der er en væsentlig 

risiko for, at Selskabet overtræder MP Pensions ”Politik for Ansvarlige investerin-

ger”8 ved potentielt at være involveret i aktiviteter der kan relateres til kemiske vå-

ben. 

 

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

tes at resultere i forbedringer, der er nødvendige for at Selskabet overholder pensi-

onskassens politik.9 

 

Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at Selskabet 

ikke må indgå i pensionskassens investeringsunivers.10 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 http://www.imisystems.com/wp-content/uploads/2017/01/105mm_M157-1.pdf  
7 Jf. Pensionskassens Politik for Ansvarlige Investeringer, side 9. 

8 Politikken for Ansvarlige investeringer kan læses her: https://mppension.dk/afkast-og-ansvarlig-

hed/rapporter-og-politikker/  

9 Jfr. Pensionskasses Politik for Ansvarlige investeringer, side 10. 

10 Jfr. Pensionskasses Politik for Ansvarlige investeringer, side 10. 

http://www.imisystems.com/wp-content/uploads/2017/01/105mm_M157-1.pdf
https://mppension.dk/afkast-og-ansvarlighed/rapporter-og-politikker/
https://mppension.dk/afkast-og-ansvarlighed/rapporter-og-politikker/

