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Eksklusionsbeslutning – Petroleos de Venezuela S.A. 
(PDVSA) 

 

Selskabet 

Det statsejede, venezuelanske olie- og gasselskab Petroleos de Venezuela S.A. 

(også kaldet PDVSA, herefter ”Selskabet”) blev stiftet i 1976 ved nationaliseringen 

af olieindustrien i Venezuela, der har verdens største oliereserver1 og er blandt ver-

dens 10 største olieproducenter2.  

 

Selskabet eksproprierede ExxonMobil og ConocoPhilips’ ressourcer i Venezuela i 

2007, mens Total, Chevron, Statoil og BP blev presset til at sælge majoriteten i de-

res operationer i Venezuela til Selskabet3. Selskabets reserver befinder sig især i 

Maracaibosøen i det nordlige Venezuela ved det Caribiske Hav. 

 

Overtrædelserne 

Den globale screening af investeringsuniverset viser, at Selskabet både har miljø-

mæssige, sociale og governance-relaterede udfordringer. Selskabet beskyldes 

både for krænkelser af menneske- og arbejdstagerrettigheder, flere tilfælde af kor-

ruption og markante miljø- og sikkerhedsmæssige forsømmelser. 

 

Journalister har dog svært ved at dokumentere alvorligheden og omfanget af ulyk-

ker og udslip, fordi Selskabet indsætter militæret for at holde offentligheden væk4. 

MP Pension har i dette tilfælde valgt at fravige sit princip om kun at ekskludere på 

baggrund af dokumenterede beskyldninger, fordi selskabet aktivt selv forhindrer 

dokumentation. 

 

Undersøgelsen 

Selskabet beskyldes for 

 

 Krænkelser af menneske- og arbejdstagerrettigheder, herunder 
o Antallet af arbejdsulykker i Selskabet. I 2012 havde Selskabet 519 

ulykker, der resulterede i 3.400 medarbejderskader og 24 døds-

fald5, hvilket gør Selskabet mere udsat for ulykker end lignende 

selskaber som mexicanske Pemex, Colombianske Ecopetrol eller 

                                                      
1 http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm 

2 http://www.statista.com/statistics/236605/share-of-global-crude-oil-production-of-the-top-15-oil-produ-

cing-countries/ 

3 http://www.nytimes.com/2008/02/11/business/worldbusiness/11iht-exxon.4.9942293.html 

4 https://panampost.com/elisa-vasquez/2015/03/30/reports-state-oil-spill-in-venezuelan-river-puts-thou-

sands-at-risk/ 
5 http://www.ventevenezuela.org/wp-inter/uploads/2013/08/Informe-de-Investigacion-Amuay-

Versi%C3%B3n-Final-14-08-2013-Re.pdf 



 

 

Side 2 | 6 Brasilianske Petrobras6. En talsmand fra Orientation Center of 

Energy har sagt, at Selskabet har en fire gange højere ulykkes-

frekevens end andre olieselskaber7. Eksplosionen på Amuay-raffi-

naderiet (der sammen med et nærliggende raffinaderi udgør ver-

dens andet-største raffinaderikompleks8) i 2012 var – sammen 

med branden på det indiske Visakhapatnam-raffinaderi i 1997 der 

dræbte 56, og eksplosionen på et raffinaderi i Texas City i 2005, 

der dræbte 15 – blandt de mest dødelige ulykker i industrien i ny-

ere tid9. 

o Gasudslippet på Amuay-raffinaderiet i august 2012, der dræbte 41 

personer10, slap olie ud i gaderne i den nærliggende by11, fordrev 

hundredevis af mennesker fra deres hjem, og forårsagede skader 

for estimeret USD $ 1.7 milliarder12;  
o En brand forårsaget af et lynnedslag på El Palito-raffinaderiet i 

201213. Tre år senere blev Selskabet stadig kritiseret for ikke at 

have forbedret sikkerheden på raffinaderiet, ikke have stillet sikker-

hedsudstyr til rådighed for medarbejderne og ikke have betalt er-

statninger til dem, der blev påvirket af eksplosionen14; 
o At folkesundhedsundersøgelser har fundet, at de vedvarende ud-

ledninger af svovldioxid i områderne i nærheden af Isla-raffinade-

riet kan sammenkædes med ubehag i brystet og kroniske lungefor-

styrrelser hos lokalbefolkningen; 

 

 Korruption, herunder 

o At Selskabets daværende direktørs fætter, Diego Salazar, i perio-

den 2006-2012 angiveligt skulle have krævet USD $150 mio. i 

kickbacks fra et af de største spanske entreprenørselskaber – og 

fra andre selskaber – for at komme i betragtning til at byde på en 

kontrakt til en værdi af USD $1.5 mia., have bestukket det venezu-

elanske politi med USD $80.000 for at ignorere mistænksomme 

                                                      
6 http://www.csmonitor.com/World/Americas/2013/0916/What-was-behind-Venezuela-s-deadly-oil-refi-

nery-explosion 

7 http://www.el-nacional.com/economia/Pdvsa-supera-indice-accidentalidad-intern%0Aacio-

nal_0_688731210.html%0A 

8 Amuay, together with a neighboring facility, forms part of the Paraguana Refining Center, the 

second-biggest refinery complex in the world, with an overall capacity of 955,000 bpd. 

9 http://www.csmonitor.com/Environment/Latest-News-Wires/2012/0827/Venezuela-refinery-fire-burns-

for-third-day 

10 http://www.economist.com/blogs/americasview/2012/08/venezuelas-oil-industry 

11 http://www.nytimes.com/2012/08/27/world/americas/fires-still-burning-in-aftermath-of-deadly-vene-

zuela-blast.html 

12 http://www.csmonitor.com/World/Americas/2013/0916/What-was-behind-Venezuela-s-deadly-oil-refin-

ery-explosion 

13 http://www.petroleumworld.com/storyt12092401.htm 

14 http://www.el-nacional.com/economia/Pdvsa-supera-indice-accidentalidad-intern 

acional_0_688731210.html 



 

 

Side 3 | 6 overførsler, og i modtaget USD $154 mio. fra en række kinesiske 

olie- og entreprenørselskaber gennem et panamansk skuffesel-

skab han var ejer af15; 

o At forretningsmanden Guido Antonini Wilson ledsaget af flere af 

Selskabets medarbejdere, i 2007 fløj USD $800,000 i en kuffert fra 

Caracas til Buenos Aires på et privatfly lejet af det argentinske 

statsejede energiselskab – muligvis for at donere dem til Cristina 

Fernández de Kirchners præsidentkampagne16; 

o At USD $500 mio. forsvandt fra Selskabets pensionskasse i 2010, 

for tilsyneladende at blive investeret i et pyramide-foretagende sat 

op af en finansmand med relation til Selskabet17;  

o At der ifølge en tidligere leder i Selskabet var “a generalized sy-

stem of corruption at the company” hvor $3 mia. af de $15 mia. 

Selskabet årligt omsatte services og udstyr for reelt var overpriser, 

der gik tilbage til virksomhedens topledere, embedsmænd og for-

retningsmænd som kickbacks18; 

o At U.S. Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network 

(FinCEN) i 2015 opdagede, at en bank i Andorra var blevet brugt til 

at hvidvaske over USD $4 mia., hvoraf man mener at over USD $2 

mia. stammede fra Selskabet. Salazar menes også at have modta-

get hundreder af millioner af dollars fra skuffeselskaber i Panama, 

Belize og the de britiske Jomfruøer19; 

o At de amerikanske justitsmyndigheder i 2015 fandt de tidligere 

medarbejdere i Selskabet, José Luis Ramos Castillo, Christian Ja-

vier Maldonado Barillas og Alfonso Eliezer Gravina Muñoz skyl-

dige i hvidvaskning og i at have modtaget bestikkelse fra Shira og 

Rincon for at hjælpe deres selskaber med at opnå kontrakter med 

Selskabet20; 

o At de amerikanske justitsmyndigheder i 2016 gik i gang med at ef-

terforske korruptionsanklager mod Selskabet, hvor flere af Selska-

bets ansatte er anklaget for at have modtaget hundrede tusindvis 

af dollars i form af overførsler, flybilletter, afbetaling på boliglån, og 

whisky21. I midten af juni 2016 havde seks underleverandører er-

klæret sig skyldige22. 

                                                      
15 Ibid. 

16 http://www.economist.com/blogs/americasview/2012/08/venezuelas-oil-industry 

17 http://www.economist.com/blogs/americasview/2012/08/venezuelas-oil-industry 

18 http://www.wsj.com/articles/u-s-investigates-venezuelan-oil-giant-1445478342 

19 http://www.wsj.com/articles/u-s-investigates-venezuelan-oil-giant-1445478342 

20 https://www.justice.gov/opa/pr/miami-businessman-pleads-guilty-foreign-bribery-and-fraud-charges-

connection-venezuela 

21 http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-3688970/Venezuelas-PDVSA-finds-procurement-

fraud-U-S-case.html 

22 http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2016/06/16/oil-contractor-pleads-guilty-to-venezuela-bribery-

charges/ 



 

 

Side 4 | 6  Miljøskader og trusler mod biodiversiteten i Selskabets aktivitetsområde, 

herunder 
o At en boreplatform i det østlige Venezuela sank i 201023;  
o Et olieudslip af ukendt omfang i et naturreservat på Curacao i 

2012, der blandt andet menes at have påvirket et ynglested for fla-

mingoer og regionens eneste bestand af søkøer, og potentielt kan 

få miljømæssige konsekvenser i hele bugten og på Trinidad24. For-

skere fra Central University of Venezuela har eksempelvis påpeget 

at de frygter, at de gentagne udslip vil påvirke biodiversiteten i 

Guarapiche-Reservatet og Turuépano Nationalpark, der både hu-

ser den eneste sunde søko-population i det nordlige Sydamerika 

og flere arter af flora og fauna, der ikke findes andre steder i ver-

den. Forskere frygter desuden, at udslippet i 2012 ikke bare vil 

dræbe flora og fauna i floden, men også påvirke biodiversiteten i 

den venezuelanske del af Caribien og sandsynligvis også har på-

virket Trinidads kyst25. 
o Et pipeline-udslip på mellem 60.000 og 80.000 tønder i Guarapi-

che-floden i 2012, der vurderes at være det værste olieudslip i Ve-

nezuela de sidste 75 år26; 
o Løbende overtrædelser af emissionstilladelser, der har medført 

flere bødestraffe; 
o Gentagne udslip, der har skabt usikkerhed om vandkvaliteten i lo-

kalområderne omkring Selskabets aktiviteter, og at regeringens 

misinformation ved udslip besværliggør begrænsning og oprydning 

af udslippene27. Selskabet oplyser selv, at det i 2015 registrerede 

8.796 oliespild, hvoraf 7.242 (84%) forekom i vandlegemer, mens 

de resterende 1.361 forekom på landjord. I alt spildte Selskabet 

123.846 tønder, hvoraf 103,199 (83%) blev spildt på jord, mens de 

resterende 20.647 tønder (17%) blev spild i vand. Selskabet oply-

ser, at det opsamlede 78.651 tønder, svarende til 64% af den sam-

lede volumen, der blev spildt28. 

o De sidste års forurening af Lake Maracaibo, hvor størstedelen af 

Venezuelas oliereserver findes, med sulfid, fluor, Kjeldahl-kvæl-

stof, vaskemidler, husholdningsklorin og fækale kolibakterier29. 

                                                      
23 http://www.economist.com/blogs/americasview/2012/08/venezuelas-oil-industry 

24 https://panampost.com/elisavasquez/ 

2015/03/30/reportsstateoilspillinvenezuelanriverputsthousandsatrisk/ 

25 Ibid. 

26 https://panampost.com/elisavasquez/ 

2015/03/30/reportsstateoilspillinvenezuelanriverputsthousandsatrisk/ 

27 https://panampost.com/elisa-vasquez/2015/03/30/reports-state-oil-spill-in-venezuelan-river-puts-thou-

sands-at-risk/ 

28 http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6567&Itemid=894&lang=en 

29 http://www.buenosairesherald.com/article/196612/problems-at-venezuela's-lake-of-endless-oil 



 

 

Side 5 | 6 Kritikere anfører, at flere af ulykkerne sandsynligvis hænger sammen med at den 

venezuelanske regering løbende har hentet flere penge ud af Selskabet for at fi-

nansiere regeringstiltag, end Selskabet har brugt på at betale skatter, royalties og 

dividender. Rapporter fra det venezuelanske Petroleum- og Mineministerie viser, at 

selskabet jævnligt har udskudt vedligeholdelse, fordi det mangler penge, og fagfor-

eningsledere mener, at selskabets sikkerhedsstandarder er faldet drastisk30. I en 

længere rapport fandt Selskabet selv, at ulykken på Amuay-raffinaderiet skyldtes 

sabotage31, ligesom Selskabets CEO har sagt, at udslippet i Guarapiche-floden i 

2015 skyldtes sabotage32. 

 

Beslutningen 

Pensionskassen ønsker ikke, at dens investeringer bidrager til handlinger, som di-

rekte krænker menneskerettigheder33, medfører manglende sikkerhed, sundhed og 

ringe arbejdsmiljøforhold på arbejdspladser34, forårsager alvorlig og langsigtet 

skade på miljøet35 eller bidrager til grove tilfælde af korruption36.  

 

I vurderingen af, om et selskab er involveret i sådanne aktiviteter, tages bl.a. ud-

gangspunkt i princip 1 og 2 i FN’s Global Compact og FN’s Verdenserklæring om 

menneskerettighederne af 1948, ILO konvention nr. 155 om sikkerhed og sundhed 

på arbejdspladsen og arbejdsmiljø af 1981 og ILO konvention nr. 161 om arbejds-

sundhed og service af 1985, FN’s Global Compacts princip 7 og 8 og Konvention 

om biodiversitet af 1992 vedrørende bevaring og bæredygtig anvendelse af kom-

ponenterne i biodiversiteten og princip 10 i FN’s Global Compact og FN’s konven-

tion mod korruption af 2003. På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget 

på fokuslisten37.  

 

På baggrund af informationerne vurderes det, at Selskabet overtræder pensions-

kassens retningslinjer. Selskabet optages på eksklusionslisten, idet en dialog med 

                                                      
30 http://www.economist.com/blogs/americasview/2012/08/venezuelas-oil-industry 

31 http://www.csmonitor.com/Environment/Latest-News-Wires/2012/0825/Venezuela-s-refinery-explo-

sion-its-worst-ever 

32 https://panampost.com/elisa-vasquez/2015/03/30/reports-state-oil-spill-in-venezuelan-river-puts-thou-

sands-at-risk/ 

33 Jfr. § 3, stk. 2 i pensionskassens Retningslinjer for ansvarlige investeringer (https://mppension.dk/glo-

balassets/pdfer/ansvarlige-investeringer/retningslinjer_for_ansvarlige_investeringer_juni_2017_ende-

lig.pdf) 

34 Jfr. § 8, stk. 2 i pensionskassens Retningslinjer for ansvarlige investeringer (https://mppension.dk/glo-

balassets/pdfer/ansvarlige-investeringer/retningslinjer_for_ansvarlige_investeringer_juni_2017_ende-

lig.pdf) 

35 Jfr. § 9, stk. 2 i pensionskassens Retningslinjer for ansvarlige investeringer (https://mppension.dk/glo-

balassets/pdfer/ansvarlige-investeringer/retningslinjer_for_ansvarlige_investeringer_juni_2017_ende-

lig.pdf) 

36 Jfr. § 10, stk. 2 i pensionskassens Retningslinjer for ansvarlige investeringer (https://mppen-

sion.dk/globalassets/pdfer/ansvarlige-investeringer/retningslinjer_for_ansvarlige_investerin-

ger_juni_2017_endelig.pdf) 

37 Jfr. § 19 i pensionskassens Retningslinjer for ansvarlige investeringer (https://mppension.dk/globalas-

sets/pdfer/ansvarlige-investeringer/retningslinjer_for_ansvarlige_investeringer_juni_2017_endelig.pdf) 



 

 

Side 6 | 6 Selskabet ikke forventes at resultere i de forbedringer, der er nødvendige for, at 

selskabet overholder retningslinjerne38.  

 

Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at Selskabet 

ikke må indgå i pensionskassernes investeringsunivers39. 

                                                      
38 Jfr. § 23, stk. 1, nr. 1 i pensionskassens Retningslinjer for ansvarlige investeringer (https://mppen-

sion.dk/globalassets/pdfer/ansvarlige-investeringer/retningslinjer_for_ansvarlige_investerin-

ger_juni_2017_endelig.pdf) 

39 Jfr. § 23, stk. 3 i pensionskassens Retningslinjer for ansvarlige investeringer (https://mppen-

sion.dk/globalassets/pdfer/ansvarlige-investeringer/retningslinjer_for_ansvarlige_investerin-

ger_juni_2017_endelig.pdf) 


