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Eksklusionsbeslutning – Geo Group Inc. 

 
Selskabet 
Det amerikanske selskab Geo Group (herefter ”Selskabet”) er specialiseret i opfø-
relse og drift af privatiserede fængsler og interneringslejre. Selskabet har hoved-
sæde i Florida i USA og blev etableret i 1984.1  
 
Overtrædelsen  
Den kvartalsvise screening af investeringsuniverset viser, at Selskabet har været 
involveret i sager om krænkelser af menneskerettighederne siden 1998. Sagerne 
drejer sig blandt andet om ringe forhold for indsatte, seksuelle overgreb og tvangs-
arbejde. Selskabet er genstand for en række retssager i den forbindelse.  
 
På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten.2 
 
Undersøgelsen 
En ekstern samarbejdspartner har vurderet, at Selskabet er ringe disponeret for at 
kunne håndtere og minimere risici forbundet med de verserende retssager og aktu-
elle kritikpunkter. Sagerne rapporteres desuden af diverse medier.3 
 
Selskabet har en politik for menneskerettigheder4, men adresserer og offentliggør 
ikke nogle informationer om de negative indvirkninger eller dets vurderinger om-
kring overstående sager på Selskabets hjemmeside.  
 
Beslutning 
På baggrund af den overnævnte undersøgelse vurderes det, at der er en uaccep-
tabel risiko for, at Selskabet overtræder MP Pensions Politik for Ansvarlige investe-
ringer.  
 

 
1 https://www.geogroup.com/history_timeline 

2 Jf. Pensionskassens Politik for Ansvarlige investeringer, side 9. 

3 https://news.bloomberglaw.com/daily-labor-report/geo-group-must-face-lawsuit-over-1-a-day-immi-
grant-detainee-pay?utm_source=rss&utm_medium=DLNW&utm_campaign=0000016c-6c14-dcd7-
adff-fcd53c0a0001 

4 https://www.geogroup.com/Portals/0/HumanRightsESG2018.pdf 
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Side 2 | 2 Selskabet optages på eksklusionslisten, idet investeringen kan undværes og en di-
alog med Selskabet ikke forventes at resultere i forbedringer, der er nødvendige 
for, at Selskabet overholder pensionskassens politik indenfor en acceptabel tids-
ramme og ressourceallokering5.  
 
Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at Selskabet 
ikke må indgå i pensionskassens investeringsunivers.6  

 
5 Jf. Pensionskassens Politik for Ansvarlige Investeringer, side 10. 

6 Jf. Pensionskassens Politik for Ansvarlige investeringer, side 10. 


