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P+’s investeringer i selskaber med relation til militærregimet i Myanmar 
 

I P+ ønsker vi at give vores medlemmer et større indblik i, hvad deres pension bliver investeret i. Det gør vi ved at øge åbenheden om vores ansvarlige 

investeringer, dilemmaer, prioriteringer og aktivt ejerskab. 

Som led i denne åbenhed og god praksis i overensstemmelse med FN’s Retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv og P+’s egen politik 

vedrørende ansvarlige investeringer har pensionskassen valgt at offentliggøre nedenstående liste. Listen indeholder information om 

porteføljeselskaber, som pensionskassen p.t. har identificeret som værende porteføljeselskaber med en relation til militærregimet i Myanmar.  

Ved at offentliggøre nedenstående liste er pensionskassen åben omkring porteføljeselskaber, som potentielt bidrager til eller er forbundet til negativ 

indvirkning på menneskerettigheder som følge af selskabernes relation til militærregimet i Myanmar. Selskaberne på listen er selskaber, som P+ nu 

nøje monitorerer, søger dialog med og vurderer ift., om P+ bør frasælge selskaberne.  

Den nedenstående oversigt illustrer, at porteføljeselskabernes relation til militærregimet har varierende karakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opfølgning juni 2022 
  

P+ har indgået et samarbejde med andre investorer om aktivt ejerskab med nogle af de nedenstående selskaber. Siden oktober har P+ 

forsat monitoreret nedenstående porteføljeselskaber med henblik på at skabe en bedre indsigt i selskabernes relation til militærregimet, og 

hvordan selskaberne har forholdt sig til situationen i Myanmar. Det er siden oktober måned lykkedes P+ at etablere dialog til nogle 

selskaber, via. investornetværket, men der er desværre også nogle selskaber, hvor dialogen stadig ikke er etableret.  

Siden første offentliggørelse i maj 2021 er selskaberne Lotte Corporation, PTT Exploration and Production PCL og Korea Gas Corporation 

ikke længere i P+’s portefølje, som følge af porteføljetilpasning. Derfor er selskaberne fjernet fra listen.  

Selskaberne Kirin Holdings Co Ltd og Infosys Ltd er ligeledes fjernet, da deres relation til militærregimet er ophørt.  

P+ vil fremadrettet løbende tage stilling til selskaberne og opdatere hjemmesiden med information, såfremt at der sker nyt. 
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Selskab Sektor Beholdning  

Juni 2022 

Karakter af relation til 

militærregimet 

P+ dialog  

(Opdateret 

siden maj 

2021) 

Opfølgning oktober 2021 Opfølgning juni 2022 

Daiwa 

House 

Industry 

Co Ltd 

Ejen-

domme 

4,5 mio. DKK Den japanske 

ejendomsudvikler Daiwa 

ejer datterselskabet Fujita 

Corporation. Fujita har 

ansvaret for 

bygningskonstruktionen i 

projekt ’Y Complex’, som er 

et high-end kommercielt 

ejendomsudviklingsprojekt. 

I maj 2021 

kontaktede P+ 

selskabet i 

samarbejde 

med andre 

investorer. Det 

har ikke været 

muligt at 

etablere dialog 

Selskabet oplyser, at 

ejendomsprojektet ikke har 

nogen relation til 

militærregimet, men 

anerkender, at grunden, som 

projektet bliver bygget på, er 

ejet af Myanmars 

forsvarsministerium. Daiwa 

oplyser endvidere, at der 

Selskabet har på nuværende 

tidspunkt suspenderet 

projektet på linje med andre 

samarbejdspartnere. Det er 

ikke oplyst, hvor lang tid 

suspensionen vil vare eller 

hvilke forhold, der skal gøre 

sig gældende, for at 

projektet bliver genoptaget.  

 

Opfølgning 1. oktober 2021 

P+ har sammen med en række andre investorer underskrevet et aktionærbrev om menneskerettigheder og forretningsaktiviteter i Myanmar, 

som kan læses her. Siden maj har P+ monitoreret nedenstående porteføljeselskaber med henblik på at skabe en bedre indsigt i selskabernes 

relation til militærregimet, og hvordan selskaberne har forholdt sig til situationen i Myanmar. Det er siden maj måned lykkedes P+ at etablere 

dialog til nogle selskaber, rette henvendelse til flere selskaber, som P+ afventer svar fra, samt indsamle nye informationer fra selskaber, som 

P+ i forvejen var i dialog med omkring Myanmar. 

Porteføljeselskabernes relation til militærregimet i Myanmar samt den information, P+ har indsamlet løbende, vurderes på nuværende 

tidspunkt ikke at foranledige frasalg af selskaber. P+ vil fortsat monitorere og vurdere selskaberne ift. mulige frasalg, hvis oplysninger giver 

anledning til dette.  

P+ vil senest om 8 måneder vurdere status på selskaberne.  

 

https://www.storebrand.no/en/asset-management/_/attachment/inline/d6e447d1-3170-435f-8dbb-088061d6c246:a2b66b1e8b8a8f600342fcc48fb29c703aea27c2/Investor%20Statement%20on%20Human%20Rights%20in%20Myanmar%209%20June%202021.pdf
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Projektet bliver bygget på 

en grund ejet af Myanmars 

militær. NGO’en, Justice for 

Myanmar anfører, at penge 

betalt i leje bliver 

kanaliseret til 

militærregimet.  

med selskabet 

og P+ arbejder 

på at skabe 

dialog med 

selskabet om 

Myanmar.  

siden militærkuppet i 

februar 2021 ikke er 

indbetalt leje til 

forsvarsministeriet.  

Hilton 

Worldwi

de 

Holdings 

Inc 

Cyklisk 

forbrug 

18,1 mio. 

DKK 

Ét af Hiltons tre hoteller i 

Myanmar er i delstaten 

Rakhine/Arakan, hvorfra 

rohingyaer blev internt 

fordrevne. Ifølge bl.a. 

Reuters er hotellet i 

Rakhine bygget på en 

grund, som er lejet af 

militæret. Hilton driver 

hotellerne på vegne af 

Eden Group. Betaling af 

leje kan ses som 

finansiering af 

militærstyret.  

Pensionskassen 

arbejder på at 

etablere dialog 

med selskabet 

om Myanmar. 

P+ har rettet henvendelse til 

selskabet og afventer svar. 

Det har ikke været muligt på 

baggrund af P+’s 

henvendelse at oprette 

dialog med selskabet 

vedrørende Myanmar.  

Hotellet i Rakhine/Arakan er 

ifølge deres hjemmeside på 

nuværende tidspunkt lukket 

indtil december 2022 

grundet ”lokal forebyggelses 

indsats”.  

USA, UK og Canada indførte i 

december 2021 sanktioner 

mod the Quartermaster 

General (QMG), som fører 

tilsyn med militærets 

forretningsinteresser. 

Hilton er iflg. NGO’en Justice 

for Myanmar involveret i 

forretninger med QMG og 

risikerer dermed at 

overtræde sanktionen.  
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Siam 

Cement 

Group 

(Siam 

Cement 

PCL-

MVDR) 

Mater-

ialer 

3,6 mio. DKK I FN’s Fact Finding-rapport 

fra september 2019, som 

undersøgte det 

myanmarske militærs 

økonomiske interesser, står 

der beskrevet, at SCG 

Myanmar Concrete and 

Aggregate Co Ltd, som er 

ejet af Siam Cement Group, 

opererer i Pyinmabin. 

Pyinmabin er en 

industrizone ejet af det 

militærejede Myanmar 

Economic Holdings Public 

Company Limited (MEHL).  

 

Ja 

Ingen 

opfølgning siden 

oktober. 

Selskabet oplyser i et brev til 

FN, at oplysningen i FN’s Fact 

Finding-rapport er faktuelt 

forkert. Der oplyses, at 

datterselskabet kun havde 

aktivitet på en grund ejet af 

Myanmars 

landbrugsministerie fra 

2016-2018. Derudover 

skriver selskabet, at det har 

lukket for sin cementfabrik, 

da byggeprojektet, som 

fabrikken blev etableret for, 

er færdiggjort.  

Selskabet har valgt at 

forblive i landet uden at 

foretage yderligere 

investeringer. Aktivt ejerskab 

vil fortsætte.  

Det har ikke været muligt at 

finde nye oplysninger om 

deres relation til Myanmar. 

Eni SpA Energi 30 mio. DKK 

(også på P+ 

observationsl

iste, pga. 

klima) 

Selskabet har licens til 

offshore olie- og 

gasaktivitet og betaler 

licenspenge til et statsejet 

selskab, som kanaliserer 

penge til militæret.  

Ja P+ har rettet henvendelse til 

selskabet og afventer svar. 

P+ har oprettet dialog til 

selskabet gennem 

investorsamarbejde. Det er 

en anden kapitalforvalter, 

der fører dialogen og P+ 

afventer pt. referat af 

indholdet.  

GAIL 

India Ltd 

Forsy-

ning 

2 mio. DKK Selskabet ejer andele i 

gasprojekter i samarbejde 

med det statsejede 

Pensionskassen 

arbejder på at 

etablere dialog 

P+ har rettet henvendelse til 

selskabet og afventer svar. 

Det har ikke været muligt på 

baggrund af P+’s 

henvendelse at oprette 
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Myanmar Oil and Gas 

Enterprise (MOGE). 

med selskabet 

om Myanmar. 

dialog med selskabet 

vedrørende Myanmar.  

KDDI 

Corpora

tion 

Telekom

munikat

ions-

service 

23,5 mio. 

DKK 

Japanske KDDI har et 

samarbejde med statsejede 

Myanmar Posts and 

Telecommunications (MPT) 

omkring driften af mobil 

kommunikation.  

Ja 

Ingen 

opfølgning siden 

oktober.  

Selskabet oplyser, at det er 

en medejer af KSGM, som 

har indgået et joint venture 

med det statsejede 

Myanmar Posts and 

Telecommunications (MPT). 

P+ har modtaget oplysninger 

om, at KSGM ikke har links til 

militærorganisationer, og at 

selskabet er forpligtet til at 

efterleve KDDI Groups 

menneskerettighedspolitik i 

Myanmar.   

I slutningen af oktober 2021 

modtog selskabet et brev fra 

bl.a. 46 japanske 

virksomheder, hvor de bad 

selskabet om mere 

transparens omkring 

samarbejder med MPT og 

hvorvidt de er indblandet i 

militærregimets overvågning 

af befolkningen i Myanmar.  

KDDI mener stadigvæk ikke, 

at de kan forbindes til 

negativ indvirkning på 

menneskerettigheder i 

Myanmar.   

I ALT  Ca. 81,7 

mio. DKK 

  

 


