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Eksklusionsbeslutning – Poongsan Corporation 

Selskabet  

Det sydkoreanske selskab Poongsan Corporation (herefter ”Selskabet”) blev 

grundlagt i 1968. Selskabet er producent af kobber produkter lige fra mønter til rør. 

Det er derudover et af Sydkoreas førende selskaber indenfor forsvar og de udvikler 

bl.a. militær ammunition
1
. 

 

Overtrædelsen 

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

være involveret i produktion af klyngeammunition. 

 

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. 

 

Uden af gå i detaljer har Selskabet over for Hermes bekræftet, at det er involveret i 

produktion af klyngeammunition. 

 

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. 

                                                      
1
 www.poongsan.co.kr/eng/about-poongsan/general-information/ 

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 
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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
. 

                                                      
6
 Jfr. § 53, stk. 1, nr. 1 

7
 Jfr. § 54, stk. 1 


