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Eksklusionsbeslutning – L3 Harris Technologies Inc 

Selskabet  
Det amerikanske selskab L3 Harris Technologies Inc (herefter ”Selskabet”) er en 
fusion mellem de to selskaber, Harris Corp, som blev grundlagt i 1895, og L3 Tech-
nologies, som blev grundlagt i 1997. Selskabet producerer avancerede luftfarts- og 
forsvarsteknologier til kunder i mere end 130 lande.1 
 
Overtrædelsen  
Den globale screening af investeringsuniverset indikerer, at Selskabet er involveret 
i udvikling af det amerikanske atomvåbensarsenal og i udviklingen af Trident atom-
missiler.2 Selskabet Harris var i forvejen sat på MP Pensions eksklusionsliste af 
samme årsag.  
 
 
Undersøgelsen  
Selskabets involvering i produktion af atomvåben bekræftes på det amerikanske 
militær- og på Selskabets hjemmesider.3 MP Pension har desuden bedt en ekstern 
samarbejdspartner med specialistviden på området om at udarbejde en vurdering 
af selskabets involvering. Ifølge samarbejdspartneren systemudvikler og vedlige-
holder Selskabet Trident missiler samt foretager videnskabelige analyser af missi-
lerne. Samarbejdspartneren oplyser, at disse tjenester er specialiseret til Trident 
missilerne og ikke uden videre kan tilpasses andre missiler. Yderligere undersøgel-
ser anses ikke for nødvendige.  
 
Beslutningen  
På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten.4 
 
På baggrund af den overnævnte undersøgelse vurderes det, at Selskabet overtræ-
der ”Pensionskassens Politik for Ansvarlige investeringer ” ved at være involveret i 
aktiviteter forbundet med atomvåben.  

 
1 https://www.l3harris.com/who-we-are/our-history  

2 Trident missil er et søbaseret interkontinentalt ballistisk missil, der medbringer nukleare sprænghove-
der. 
3 https://www.harris.com/solutions samt https://www.defense.gov/Newsroom/Contracts/Contract/Ar-
ticle/1975222/  

4 Jfr. Pensionskassens Politik for Ansvarlige investeringer, side 9. 
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Af MP Pensions screening fremgår det desuden, at Selskabet sælger og forsyner 
kontroversielle kunder med militært udstyr, der kan muliggøre fortsat undertryk-
kelse og krænkelse af menneskerettighederne. Dette forhold har ikke været gen-
stand for en nærmere vurdering, idet Selskabet ekskluderes for overtrædelse af 
MP Pensions politik om ikke at investere i selskaber, der er involveret i produktion 
af atomvåben.  
 
Selskabet optages på eksklusionslisten, idet en dialog med Selskabet ikke forven-
tes at resultere i forbedringer, der er nødvendige for, at Selskabet overholder pen-
sionskassens politik inden for en acceptabel tidshorisont og ressourceallokering.5 
 
Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at Selskabet 
ikke må indgå i pensionskassens investeringsunivers.6 

 
5 Jfr. Pensionskassens Politik for Ansvarlige investeringer, side 10. 

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


