
 

 

1. juni 2012 

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 – Hanwha 

Selskabet  

Det sydkoreanske Hanwha Corporation (herefter ”Selskabet”) blev stiftet i 1952. 

Selskabet er et af landets førende, og dets aktiviteter kan inddeles i to hovedområ-

der: det ene er sprængstofdivisionen, som står for produktion af kommercielle 

sprængstoffer, teknologisk avancerede produkter til forsvarsindustrien og rumfarts-

produkter, og det andet er handelsdivisionen, der beskæftiger sig med handler 

med bl.a. råvarer som olie og metal
1
. 

 

Overtrædelsen 

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

være involveret i produktion af klyngeammunition. Derudover beskyldes Selskabet 

for at være involveret i produktion af antipersonelle landminer. 

 

Undersøgelsen 

For at undersøge, om de under screeningen fremkomne beskyldninger er begrun-

dede, blev den eksterne konsulent Hermes Equity Ownership Services (herefter 

”Hermes”) anmodet om at fremkomme med deres vurdering af, hvorvidt Selskabet 

er involveret i de ovennævnte aktiviteter. 

 

Hermes har været i kontakt med Selskabet siden 2008 og diskuteret kontroversiel-

le våben som led i en større undersøgelse omkring denne type våben. Hermes 

mødtes med Selskabet i Seoul i marts 2008 for specifikt at diskutere Selskabets 

involvering i produktion af klyngeammunition og antipersonelle landminer. Hermes 

har fået oplyst, at den koreanske regering har forlangt, at Selskabet fortsætter med 

at producere klyngeammunition og antipersonelle landminer. Hermes vurderer, at 

kravet fra regeringens side skyldes den politiske situation i Sydkorea og krigen på 

grænsen til Nordkorea. 

 

Efter mødet modtog Hermes et brev fra Selskabet, som forklarede Selskabets akti-

viteter nærmere. Brevets indhold har ladet Hermes nå frem til den konklusion, at 

Selskabet bekræfter at være involveret i produktion af klyngeammunition, der er 

ulovlig i henhold til Oslo-konventionen. Selskabet har ikke bestridt Hermes’ fortolk-

ning af brevet. 

 

                                                      
1
 http://english.hanwhacorp.co.kr/Company/Overview/About.jsp 



 

 

Side 2 | 2 For at bevare kontakten med Selskabet og forstå udviklingen af dets produkter, har 

Hermes enten korresponderet eller talt med Selskabet i april, juni og juli 2008, 

samt december 2009 og fået bekræftet, at Selskabet ikke har ændret sin holdning. 

Det giver Hermes anledning til at konkludere, at Selskabet fortsat producerer de 

ovennævnte våben. 

 

Beslutningen 

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

forbundet med klyngeammunition
2
. 

 

I vurderingen af, om et selskab er involveret i aktiviteter forbundet med klyngeam-

munition, tages udgangspunkt i Oslo-konventionen
3
. 

 

På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten
4
. 

 

På baggrund af den ovennævnte undersøgelse vurderes
5
, at Selskabet overtræder 

pensionskassernes retningslinjer ved at være involveret i produktion af klyngeam-

munition, der er ulovlig i henhold til Oslo-konventionen. 

 

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
6
. Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at 

Selskabet ikke må indgå i pensionskassernes investeringsunivers
7
. 

 

Da Selskabet allerede ekskluderes grundet dets aktiviteter med klyngeammunition, 

vil forholdene omkring Selskabets aktiviteter med antipersonelle landminer ikke 

blive undersøgt nærmere. 

                                                      
2
 Jfr. § 34 i pensionskassernes Retningslinjer for ansvarlige investeringer 

3
 Jfr. § 33. Konventionen kan læses på: www.clusterconvention.org/files/2010/12/CCM-Text1.pdf 

4
 Jfr. § 35, stk. 2, nr. 1, sammenholdt med § 35, stk. 3 

5
 Jfr. § 49, stk.1 

6
 Jfr. § 53, stk. 1, nr. 1 

7
 Jfr. § 54, stk. 1 


