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Eksklusionsbeslutning – Raytheon 

Selskabet  

Det amerikanske selskab Raytheon (herefter ”Selskabet”), der blev stiftet i 1922, 

producerer og udvikler produkter og systemer for præcision, bevægelses kontrol 

og cyber-sikkerhed med fokus på forsvar og militær anvendelse. Selskabets sy-

stemer og produkter anvendes i militære fly og satellitter, der blandt andre benyttes 

af det amerikanske militær1. 

 

Overtrædelsen  

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

byde på kontrakter til udvikling af missiler med atomsprænghoveder2, til det ameri-

kanske luftvåbens atomvåbenarsenal.  

 

Undersøgelsen 

Beskyldningen bekræftes på det amerikanske luftvåbens hjemmeside, Official Uni-

ted States Air Force Website3, der beskriver selskabets bud på kontrakten. Yderli-

gere undersøgelser om beskyldningens rigtighed anses derfor ikke for nødvendige. 

 

Beslutningen 

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

forbundet med atomvåben4. 

 

I vurderingen af, om et selskab er involveret i sådanne aktiviteter, tages udgangs-

punkt i Traktaten om ikke-spredning af atomvåben5. 

 

På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten6. 

 

På baggrund af den overnævnte undersøgelse vurderes det, at Selskabet over-

træder Pensionskassens retningslinjer ved at være involveret i aktiviteter forbundet 

                                                      
1 https://www.raytheon.com/capabilities/  

2 Nuclear cruise missile for long-ranger bombers 

3 http://www.af.mil/News/Article-Display/Article/1287616/usaf-awards-contracts-for-new-nuclear-missile-

to-lockheed-raytheon/  

4 Jfr. § 13, stk. 1 i Pensionskassens Retningslinjer for ansvarlige investeringer 

5 Jfr. § 13, stk. 2: Traktaten kan læses på 

www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc140.pdf 

6 Jfr. § 19, sammenholdt med § 13, stk. 3 og 4. 

https://www.raytheon.com/capabilities/
http://www.af.mil/News/Article-Display/Article/1287616/usaf-awards-contracts-for-new-nuclear-missile-to-lockheed-raytheon/
http://www.af.mil/News/Article-Display/Article/1287616/usaf-awards-contracts-for-new-nuclear-missile-to-lockheed-raytheon/
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kassens retningslinjer skal bl.a. forstås missiler, som udelukkende eller primært 

anvendes til levering af nukleare sprænghoveder8. Kontrakten som Selskabet har 

budt på, angår produktion af det nukleare krydsmissil, Long Range Standoff 

(LRSO) som skal produceres med henblik på levering af nukleare sprænghoveder, 

hvorfor det vurderes, at Selskabet overtræder Pensionskassens retningslinjer.9  

 

Selskabet optages på eksklusionslisten, idet en dialog med Selskabet ikke forven-

tes at resultere i forbedringer, der er nødvendige for, at Selskabet overholder ret-

ningslinjerne10. Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, 

at Selskabet ikke må indgå i pensionskassens investeringsunivers11. 

                                                      
7 Jfr. §13, stk. 4, nr. 6.  

8 Jfr. § 13, stk. 3, nr. 3. 
9 Jfr. § 20, stk. 1. 

10 Jfr. § 23, stk. 1, nr. 1 

11Jfr. § 23, stk. 3 


