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Engagements 2020 

 

Selskab Årsag og målsætning Berørte verdensmål 

Miljø 

 

3M Co. 

 

I flere år har 3M stået over for en række retssager vedrørende mulig miljøforurening, 

især forurening af grundvand og overfladevand på grund af skadelige forurenende 

stoffer fra tidligere aktiviteter og produkter. Dette vedrører kemikalierne PFOA og 

PFOS, som virksomheden fremstillede til brug i egne produkter og solgte til andre 

virksomheder mellem 1950'erne og 2000'erne. I de tidlige 2000'ere udfasede 

virksomheden frivilligt sin produktion og salg af PFOA og PFOS på grund af 

kemikaliets toksicitet. Retssager mod 3M vedrører udledning fra virksomhedens egne 

produktionssteder og udslip fra lokale bortskaffelsessteder samt konsekvenser af 

kemikalierne i deres slutprodukter.  

 

3M bør skabe større klarhed og offentliggøre, hvordan den tager ansvar for det 

historiske salg/brug af sine produkter uden for USA. Derudover bør virksomheden 

forklare, hvordan den anvender disse erfaringer i sin produktudvikling. 

 

    
 

 

Corteva Inc. 

 

Corteva har efter DowDuPont påtaget sig ansvaret for den fortsatte fremstilling og 

anvendelse af chlorpyrifos-holdige pesticider. I november 2018 udstedte Californiens 

Department of Pesticide Regulation midlertidige begrænsninger for brugen af 

chlorpyrifos grundet påstande om, at det blandt andre sundhedsfarer kan forårsage 

hjerneskade hos børn. I henhold til de nye retningslinjer vil pesticidet blive forbudt at 

bruge til at beskytte afgrøder, og dets anvendelse på de fleste afgrøder vil ophøre. I 

maj 2018 blev Hawaii den første amerikanske stat, der forbød brugen af chlorpyrifos.  

 

Corteva bør adressere, hvordan virksomheden vil blive bedre til at tackle potentielle 

fremtidige forpligtelser i relation til chlorpyrifos-produktet, og hvordan virksomheden 
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har ændret sin forskning og udvikling for at begrænse de potentielle virkninger af 

sine produkter. 

 

 

                     

 

DowDuPont Inc.  

 

The Chemours Co 

 

Ifølge amerikanske myndigheder og medierapporter har Chemours Company 

(Chemours) og dens moderselskab DowDuPont været involveret i systematisk 

underrapportering af adskillige langvarige forureningshændelser som følge af deres 

drift, hvilket kan have haft negativ indflydelse på lokale beboeres helbred. I februar 

2017 blev DowDuPont og Chemours enige om at betale omkring 330 mio. USD hver 

for at afvikle 3.500 klager om personskade, der stammer fra en lækage fra en fabrik 

i West Virginia. Lignende forureningsproblemer er rapporteret på en fabrik i det 

sydlige New Jersey og i Holland. I 2018 indgav North Carolina’s Department of 

Environmental Quality en juridisk klage mod Chemours og DowDuPont om ulovlig 

frigivelse af kemiske produkter i miljøet fra deres fremstillingsprocesser. 

 

DowDuPont og Chemours bør adressere eventuelle problemer som følge af 

forurening ved virksomhedens eksisterende operationer og vise, at dens aktuelle 

affaldspraksis er i overensstemmelse med international best practice for at forhindre 

fremtidige forpligtelser, som opstår som følge af potentielle sundheds- og 

miljømæssige følgevirkninger. Chemours bør også vise, at virksomheden adresserer 

PFAS-forurening, hvor det er relevant. 
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TC Energy Corp. 

 

TC Energys Keystone XL-projekt drejer sig om en rørledning, der skal gå fra Alberta i 

Canada gennem Nebraska, Montana og South Dakota i USA. Projektet har mødt stor 

modstand fra indfødte, lokalsamfund, jordejere og kommunale instanser, hvilket har 

ført til betydelige forsinkelser i bygningen af rørledningen. Modstanden er rettet mod 

de miljø- og klimarelaterede konsekvenser, som er forbundet med projektet. Det er 

ligeledes planen, at Keystone XL-projektet skal passere Ogallala, som er en af 

verdens største grundvandskilder, og som forsyner drikkevand til næsten to millioner 

mennesker. 

 

TC Energy bør fremlægge forebyggende og afbødende foranstaltninger i relation til 

skader på miljøet og mennesker, som er afhængige af de påvirkede naturressourcer. 

Virksomheden bør sørge for at få implementeret et system til at opdage lækager og 

få udarbejdet en robust beredskabsplan. Derudover bør virksomheden demonstrere, 

at dens høringsproces ikke kun henvender sig til jordejere, men også til andre 

potentielt berørte såsom indfødte. 

 

 

      

    

 

 

 

Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated 

 

I marts 2011, efter et stort jordskælv, deaktiverede en 15 meter høj tsunami 

strømforsyningen og afkølingen af tre reaktorer ved Tokyo Electric Power Company 

(TEPCO) Fukushima Dai-ichi atomkraftværk, hvilket resulterede i frigivelse af stråling 

de følgende 4 til 6 dage. Strålingen forårsagede, at over 100.000 mennesker blev 

evakueret fra deres hjem. TEPCO havde hovedansvaret for sikkerheden, og ulykken 

kan være forbundet med alvorlige mangler i TEPCO’s sikkerhedsstyring. 

 

TEPCO skal sikre, at den driver sine atomkraftværker sikkert, at enhver forurening 

holdes indenfor det berørte område og at overvågning er på plads med henblik på at 

måle sundheds- og miljømæssige følgevirkninger. Derudover skal virksomheden 

sikre, at et kompensationsprogram er på plads, når følgerne af ulykker identificeres. 
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Menneskerettigheder 

 

Andritz AG 

 

Andritz AG (Andritz) er den største leverandør af elektromekanisk udstyr til Ilisu-

vandkraftdæmningen, som er under opførelse i det sydlige Tyrkiet. Projektet, der ejes af 

den tyrkiske stat, er blevet kritiseret i mange år for dets forventede enorme 

miljømæssige og sociale virkninger. I 2008 konkluderede et uafhængigt ekspertudvalg, 

at projektet ikke overholder bestemmelserne i Verdensbankens beskyttelsespolitikker for 

miljø, kulturarv og genbosættelse. Udover dette projekt leverer Andritz også elektrisk 

udstyr til vandkraftværket Xauaburi i Laos og Belo Monte-dæmningen i Brasilien, som 

også har været mødt af megen kritik. 

 

Andritz bør vedtage virksomhedspolitikker, der adresserer miljømæssige og sociale risici 

ved infrastrukturprojekter. Politikerne skal afspejle en forsigtighedsstrategi og kræve, at 

projekter overholder internationalt erklærede miljømæssige og sociale standarder. 

 

    

         

  

 

Atlantia S.p.A. 

 

I august 2018 kollapsede Morandi-broen i Italien, som drives af Autostrade per l'Italia 

(API), et datterselskab af Atlantia S.p.A. (Atlantia). Kollapset var skyld i, at 43 mistede 

livet og yderligere 16 blev såret. Separate undersøgelser af sammenbruddet blev 

iværksat af anklagemyndigheden, transportministeriet og virksomheden. API udtalte, at 

den havde foretaget regelmæssig kontrol af strukturen, og at broen blev revideret igen i 

2016. I september 2018 offentliggjorde transportministeriet en rapport, hvori det 

fremgår, at API undlod at træffe tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre 

broens kollaps. 

 

Atlantia skal identificere årsagen til broens kollaps og udvikle en afhjælpende strategi for 

de berørte. Virksomheden skal desuden vurdere projekter inden for dens kontrol for at 
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forhindre lignende fejl i fremtiden og sikre at projektmonitorering, 

vedligeholdelsessystemer og nødprocedurer er på plads. 

 

AviChina Industry & Technology Company Limited 

 

AviChina Industry & Technology Company Limited (AviChina) har mellem 2013 og 2015 

været involveret i salg af militært udstyr såsom angrebs- og trænerfly til Sudan og 

Zimbabwe. Selvom der ikke er nogen klar indikation af, at udstyret har ført til civile tab, 

står begge lande over for udbredt uro, krænkelser af menneske- og borgerrettigheder 

samt hyppige voldelige militærkampagner mod oprørere ofte i nærheden af civile 

bosættelser.  

 

AviChina bør etablere klare kriterier for at identificere lande med høj-risiko og due 

diligence-procedurer om menneskerettigheder, når det gælder salg af militært udstyr. 

 

  
 

 

Bank Hapoalim B.M. 

 

Bank Leumi le- Israel B.M. 

 

Bank Hapoalim og Bank Leumi le- Israel (Bank Leumi) yder begge økonomisk støtte til 

udvidelse og vedligeholdelse af ulovlige israelske bosættelser i besatte palæstinensiske 

områder. Banken finansierer boligbyggerier og hjælper bosættere med at erhverve 

ejendomme ved at yde realkreditlån. Banken yder også lån til bosættelseskommuner og 

har filialer i flere af de besatte områder.  

 

Bank Hapoalim og Bank Leumi bør stoppe med at yde økonomisk støtte til aktiviteter, 

der er knyttet til brud på den fjerde Genève-konvention. Banken bør vedtage en 

virksomhedspolitik, der understøtter beskyttelsen af internationalt erklærede 

menneskerettigheder og den humanitære folkeret. 
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Bausch Health Companies Inc. 

 

Siden 2015 har Bausch Health Companies (Bausch) mødt kritik for at hæve priserne på 

sine lægemidler til usædvanligt høje niveauer. Flere af lægemidlerne er kritiske 

lægemidler mod kroniske sygdomme. Virksomheden har angiveligt videregivet sine dyre 

lægemidler til patienter gennem sit netværk af specialapoteker. I oktober 2015 blev 

virksomheden stævnet af den amerikanske anklagemyndighed med henblik på at 

udlevere dokumenter relateret til priserne på sine lægemidler. I februar 2016 

rapporterede the House Oversight Committee, at Bauschs prisstrategi blev udviklet for at 

opfylde forudindstillede mål om fortjeneste. Rapporten afslørede også en intern samtale 

med Bausch tidligere CFO, som nævnte, at Bausch afledte 80% af omsætningen i Q1 

(2015) fra stigninger i priserne på sine lægemidler.  

Bausch bør indføre politikker og en praksis, der sikrer en ensartet metode til fastsættelse 

af priser på sine lægemidler og indføre forbedret overkommelighed for kunderne, 

herunder en prisfastsættelsesmodel, der opfylder konkurrenceretningslinjerne og sikrer 

retfærdig adgang til virksomhedens medicin. 

 

 

  

 

Bayer AG 

 

Monsanto, som blev købt af Bayer AG (Bayer) i juni 2018, blev i august 2018 erklæret 

ansvarlig og straffet med ca. 289 mio. USD i erstatning til en tidligere grundejer, der 

lider af terminal kræft. Juryen fandt Monsanto ansvarlig for "uagtsom svindel" og 

virksomheden burde have vidst, at dens produkt ProRanger var farligt. 

Virksomhedsdokumenter viste, at Monsanto havde en strategi om at tilsidesætte 

eventuelle skadelige nyheder om sine produkter.  

Bayer er også verdens største producent af neonikotinoid holdige insekticider, og den 

udbredte anvendelse af neonikotinoider har angiveligt resulteret i et fald i mange 

pollinatorpopulationer såsom bier.  

 

Bayer skal sikre, at den får udarbejdet en politik og procedurer for videregivelse af 

sundheds-, miljø- og sikkerhedsoplysninger til både lovgivere og forbrugere. 
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Bayer AG 

 

En anden, separat dialog føres med Bayer AG (Bayer) angående virksomhedens 

involvering i sager som følge af alvorlige bivirkninger relateret til tre af virksomhedens 

farmaceutiske produkter: Essure (præventionsmiddel), Yasmin/Yaz (p-piller) og Xarelto 

(blodfortyndende middel). Bayer har siden 2012 stået over for mere end 10.000 

retssager i relation til produktet Yasmin/Yaz. P-pillen har angiveligt været skyld i 23 

dødsfald og 600 bivirkninger relateret til blodpropper. Siden 2014 har virksomheden 

ligeledes stået over for 3.000 retssager i relation til sit produkt Xarelto. Det 

blodfortyndende middel skulle angiveligt have forårsaget mave-tarmblødninger, 

blødninger i hjernen og indre blødninger. Herudover har Bayer siden 2018 stået over for 

retssager fra ca. 16.100 brugere af produktet Essure.  

Bayer skal sikre, at den har egnede systemer til at identificere og kommunikere 

bivirkningerne af sine produkter til lovgivere, sundhedspersonale og patienter. 

Virksomheden skal sikre, at kundeklager gennemgås af en uafhængig tredjepart, der kan 

gennemgå produktkvalitet og sikkerhed i forhold til klagerne. 

 

 

      

  

 

 

 

Bolloré SA 

 

Bolloré, Societe Financiere de Caoutchoucs Group (Socfin), dets datterselskab Socfinaf er 

gentagne gange blevet beskyldt for at krænke lokalsamfunds jordrettigheder på 

plantager i Nigeria, Liberia, Cameroun, Sierra Leone, Elfenbenskysten og Cambodia. 

Bolloré blev i maj 2019 sagsøgt af en række NGO'er for ikke at overholde de 

forpligtelser, virksomheden havde indgået i 2013 i relation til en klage over de negative 

virkninger af dens aktiviteter i Cameroun. 

 

Bolloré skal sikre, at berørte lokalsamfund høres i overensstemmelse med princippet om 

gratis, forudgående og informeret samtykke. Virksomheden bør også implementere en 

politik for menneskerettigheder og demonstrere due diligence i sine 

forretningsforbindelser for at forhindre negative menneskerettighedspåvirkninger. 
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BRF S.A. 

 

I marts 2017 blev BRF beskyldt for at distribuere forurenede kødprodukter og bestikke 

sundhedsinspektører for at skjule forseelsen. I en brasiliansk politiundersøgelse blev det 

hævdet, at fire forsendelser med eksporteret kød til Europa indeholdt salmonella og/eller 

midler til at maskere kødets fordærv. Medarbejdere fra BRF skulle angiveligt have 

bestukket sundhedsinspektører mod udstedelse af forfalskede sundhedscertifikater. Som 

følge heraf blev tre ansatte fra BRF arresteret i marts 2017, et BRF-anlæg blev 

midlertidigt lukket og BRF-produkter blev fjernet fra supermarkeder. Alt imens Europa, 

Saudi-Arabien, Rusland, Kina og Japan udstedte handelsbegrænsninger for importeret 

kød fra Brasilien. I februar 2019 udsendte BRF en tilbagekaldelse af 464,3 ton 

kyllingekød fra sit Perdigão-mærke for formodet salmonellaforurening. 

 

BRF skal sikre, at manglen på opfyldelse af fødevaresikkerhedsstandarder bliver 

undersøgt grundigt, og at dens fødevarekvalitet, sikkerhedspolitikker og 

styringssystemer er korrekt implementeret, overvåget og rapporteret. 

 

 

  

 

Caterpillar Inc. 

 

Caterpillar har i mange år været stærkt kritiseret af NGO'er på grund af tredjeparters 

brug af virksomhedens produkter i konfliktramte områder. I rapporter siges produkterne 

i Myanmar at være distribueret og brugt i stor skala i meget kontroversielle miner i 

Hpakan. Disse mineaktiviteter bidrager til en stigning i de negative miljø- og 

menneskerettighedspåvirkninger, fremmer lokal konflikt og har været en vigtig 

indtægtskilde for Myanmars militær. I mange år har Caterpillar også været udsat for 

betydelig kritik over leveringen af produkter, der anvendes til nedrivning i de besatte 

palæstinensiske områder.  

Caterpillar bør samarbejde med importører og distributører i højrisikoområder for at 

reducere risikoen for, at dens produkter bliver involveret i krænkelser af 

menneskerettigheder. Virksomheden bør opstille klare kriterier for at identificere 

højrisikolande og samarbejde med lokale forretningspartnere for at foretage 

menneskerettigheds due diligence og rapportere om disse processer. 
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CEMEX, S.A.B. de C.V. 

 

 

Readymix Industries, som blev købt af Cemex i 2005, er involveret i produktion og salg 

af byggematerialer til det lokale marked. Readymix Industries driver tre betonanlæg i 

israelske bosættelser på Vestbredden og leverer beton til bolig- og infrastrukturprojekter 

i Jerusalem. Gennem sine operationer i de besatte palæstinensiske områder bidrager 

Cemex angiveligt til opførelsen af adskillelsesbarrieren og bosættelser på Vestbredden. I 

henhold til international lov er barrieren og bosættelserne ulovlige. 

 

Cemex skal demonstrere, at dens operationer i besatte palæstinensiske områder er i 

overensstemmelse med den internationale humanitære folkeret. 

 

 

  

 

 

 

China Petroleum & Chemical Corp. 

 

China Petrochemical Corporation (Sinopec Group), som ejer China Petroleum & Chemical 

Corp. (Sinopec Corp), operer i en række højrisikolande heriblandt Sudan, Sydsudan, 

Syrien og Myanmar. Sinopec Group ejer 6 procent af det olieproducerende konsortium 

Dar Petroleum Operating Company (DPOC) i Sudan og Sydsudan. I årtier har Sudan og 

Sydsudan oplevet betydelige konflikter, hvor statslige myndigheder såvel som forskellige 

oprørsgrupper er blevet beskyldt for grove krænkelser af menneskerettigheder. En NGO 

rapporterer, at DPOC blev instrueret af Sydsudans regering til at levere tromler af diesel 

til "samfundets oliebeskyttelsesstyrker" (væbnede grupper, som er kendt for at angribe 

landsbyer og civile). Sinopec Group har også aktiviteter i Myanmar, hvor 

udvindingsindustrien over de sidste par årtier er blevet forbundet med etniske konflikter. 

 

Sinopec Corp skal sikre, at dens virksomhedspraksis er i overensstemmelse med 

international best practice for menneskerettigheder. Virksomheden bør ligeledes påtage 

sig due diligence i forhold til menneskerettigheder, mens den arbejder i konfliktberørte 

områder. Derudover bør virksomheden også samarbejde med regeringer og andre 

interessenter for at opfordre til åben og ansvarlig forvaltning af produktionsindtægter og 

bidrage til lokal fredsindsats. 
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Dow Inc. 

 

Dow er involveret i flere kontroverser relateret til sundhedsmæssige følgevirkninger 

grundet virksomhedens afgrødebeskyttelse og øvrige produkter. Dow har frem til 

1980’erne anvendt kemikaliet TCP, som i juli 2017 i Californien blev erklæret 

kræftfremkaldende. Kemikaliet blev fundet i drikkevandet i de offentlige vandsystemer i 

Californien i mængder, som er langt over det lovligt tilladte niveau. I januar 2017 

accepterede Dow Chemical et forlig på 7,5 mio. USD med byen Clovis i forbindelse med 

en sag, der blev indgivet i 2005. Foruden Clovis har 11 kommuner indgivet retssager 

mod Dow Chemical og andre virksomheder for TCP-forurening.  

Dow bør adressere, hvordan virksomheden vil blive bedre til at tackle det sundheds- og 

miljømæssige eftermæle forbundet med dens langsigtede produktion og markedsføring, 

og hvordan virksomheden har ændret sin forskning og udvikling for at begrænse de 

potentielle virkninger af sine produkter. 

   

    

  
 

 

Edison International 

 

Edison International (Edison) og virksomhedens datterselskaber har i de senere år været 

involveret i en række sager relateret til sikkerhed. Virksomheden står over for adskillige 

retssager i forbindelse med påstande om, at virksomhedens udstyr har udløst 

dødbringende ildebrande, som forårsagede store skader, tab af menneskeliv og 

sandsynligvis førte til mudderskred i det sydlige Californien i 2017 og 2018. I marts 2019 

konkluderede efterforskere, at Edisons udstyr antændte Thomas-branden i 2017. 

Branden var skyld i, at to mistede livet og ca. 1.000 bygninger blev ødelagt. 

Virksomheden står også over for adskillige retssager som resultat af mudderskredet, 

hvor brandskaden angiveligt skulle have været en medvirkende faktor. Mudderskredet 

resulterede i, at 21 omkom og over 100 hjem blev ødelagt.  

 

Edison bør tackle konsekvenserne af de seneste hændelserne og sikre, at afhjælpende 

foranstaltninger er på plads. Virksomheden bør udarbejde omfattende metoder til at 

begrænse ildebrande og andre fysiske risici baseret på langsigtede scenarieanalyser samt 

rapportere om fremskridt mod klart definerede mål. Derudover bør Edison etablere et 

bredt samarbejde med lokalsamfund, myndigheder og redningsstyrker for at sikre en 

integreret indsats for at minimere risikoen for fremtidige ildebrande. 
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Equifax Inc. 

 

I september 2017 meddelte Equifax, at virksomheden havde oplevet en databrud, der 

opstod mellem maj og juli 2017. Databruddet kompromitterede personoplysninger fra 

over 143 millioner kunder. De lækkede data inkluderede personnumre og 

kreditkortnumre samt navne, fødselsdatoer, adresser og kørekortnumre. En intern 

undersøgelse, der blev igangsat efter databruddet, afslørede, at et sikkerhedsbrist kunne 

være forbundet med hacket.  

 

Equifax skal indføre passende interne kontroller og risikostyringsprocedurer til styring af 

risici forbundet med cybersikkerhed. 

 

 

  

 

Facebook Inc. 

 

I de senere år har Facebook været forbundet med hyppige fortroligheds- og 

datasikkerhedssvigt. Dette indbefatter blandt andet påstande om, at virksomheden 

udvinder data fra brugernes private beskeder og sælger dem til annoncører. Facebook er 

også blevet beskyldt for at dele oplysninger med tredjeparter uden informeret samtykke 

fra brugerne. I marts 2018 rapporterede flere større medier, at brugerdata fra Facebook 

blev indsamlet i 2014 af Cambridge Analytica (CA), et dataanalysefirma, der støtter 

politiske kampagner. Til trods for at Facebook blev opmærksom på dette i 2015, 

offentliggjorde virksomheden ikke disse oplysninger før medier rapporterede om emnet i 

2018. Facebook har sidenhen været igennem en række regulatoriske undersøgelser, som 

har været for flere domstole, hvoraf nogle har resulteret i bøder.  

 

Facebook bør gennemgå sine retningslinjer for privatliv og datasikkerhed ved at sikre, at 

virksomhedens interne kontrolsystemer og risikostyringsprocedurer er på plads for at 

opretholde cybersikkerheden. Specifikt bør virksomheden sikre et passende 

beskyttelsesniveau for personoplysninger. Facebook bør desuden øge gennemsigtigheden 

i rapporteringen om håndtering af datasikkerhed og brugernes privatliv. 
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Johnson & Johnson 

 

I december 2016 blev Johnson & Johnson (J&J) beordret til at betale over 1 mia. USD i 

erstatning til seks sagsøgere, som hævdede, at de havde oplevet sundhedsmæssige 

gener som følge af en defekt hofteudskiftningsenhed fremstillet af DePuy, et 

datterselskab af J&J. I november 2017 blev J&J beordret til at betale 247 mio. USD til 

seks patienter, der hævdede, at DePuy skjulte mangler i sit hofteudskiftningssystem. I 

2018 stod J&J over for 9.400 uafgjorte retssager i relation til Pinnacle-hofteimplantater, 

13.000 retssager i relation til bækkenudskiftningsenheder og yderligere 7.000 uafgjorte 

retssager i relation til en talkumsag. I 2019 blev J&J fundet skyldig for sin rolle i den 

såkaldte "opioidepidemi" i USA og modtog en bøde på ca. 572 mio. USD.  

 

J&J skal sikre, at de tager ved lære af de mange problemer virksomheden er stødt på i 

relation til produktkvaliteten, og at der bliver taget højde for disse erfaringer i dens 

protokoller og procedurer for at minimere risikoen for fremtidige retssager. 

 

 

    
 

 

Korea Electric Power Corporation 

 

SK Holdings Co. Ltd. 

 

I juli 2018 kollapsede en dæmning som en del af vandkraftprojektet Xe-Pian Xe-Namnoy 

i Laos og oversvømmede nærliggende områder. Som resultat deraf mistede 40 personer 

livet, over 30 blev meldt savnet og over 7.000 blev fordrevet fra deres hjem. Projektet er 

drevet af Xe-Pian Xe-Namnoy Power Co., der blandt andet ejes af Korea Western Power 

Co., et datterselskab af Korea Electric Power Corporation (KEPCO) samt SK Engineering 

& Construction Co. Ltd., et datterselskab af SK Holdings. Ifølge koreanske medier har SK 

Engineering and Construction, som har hovedansvar for projektet, angiveligt gjort 

dæmningen lavere, end hvad der var angivet i planerne, og ændret nogle materialer for 

at maksimere overskuddet.  

 

KEPCOs og SK Holdings datterselskaber bør bruge sin indflydelse til at sikre, at 

lokalsamfund, som er berørte af projektet, kompenseres og konsulteres tilstrækkeligt 

samt sørge for, at der etableres en gennemsigtig klage- og kompensationsproces for 

projektet. Derudover bør virksomheden have en løbende due diligence-proces for 

menneskerettigheder ved fremtidige projekter. SK Holdings datterselskab bør desuden 

foretage en omfattende vurdering af projektets sikkerhed og stabilitet sammen med 

uafhængige eksperter.  
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McKesson Corp. 

 

McKesson er blevet beskyldt for at undlade at rapportere om overdreven opioide ordrer 

og opdage manipulerede forsendelser distribueret til apoteker, hvilket har bidraget til en 

udbredt afhængighed af opioider i USA. I 2016 indgik McKesson et forlig på 150 mio. 

USD med Justitsministeriet i USA for ikke at håndhæve et system til at opdage og 

rapportere et stort antal opioide ordrer i strid med loven. I oktober 2018 udsendte US 

Food and Drug Administration (FDA) et advarselsbrev, hvori de påpegede, at 

virksomheden stadig manglede et sådant system. Efter McKessons utilstrækkelige 

reaktion udsendte FDA i februar 2019 endnu et advarselsbrev, hvori de hævdede, at 

virksomheden undlod at identificere, undersøge og rapportere om manipulationen af 

dens forsendelser. Siden oktober 2019 er der indgivet mere end 2.600 retssager af flere 

amerikanske byer og regioner, og adskillige forlig er blevet indgået.  

McKesson bør implementere de nødvendige forbedringer af sine anti-afledningssystemer 

i overensstemmelse med lovkrav. McKesson skal også demonstrere, hvordan den har 

implementeret de forebyggende foranstaltninger som svar på FDA's advarselsbrev. 

 

 

  

 

Mizrahi Tefahot Bank Ltd. 

 

Mizrahi Tefahot Bank yder økonomisk støtte til udvidelse og vedligeholdelse af ulovlige 

israelske bosættelser i besatte palæstinensiske områder. Banken finansierer 

boligbyggerier og hjælper bosættere med at erhverve ejendomme ved at yde 

realkreditlån. Banken yder også lån til bosættelseskommuner og har filialer i flere af de 

besatte områder.  

Mizrahi Tefahot Bank bør stoppe med at yde økonomisk støtte til aktiviteter, der er 

knyttet til brud på den fjerde Genève-konvention. Banken bør vedtage en 

virksomhedspolitik, der understøtter beskyttelsen af internationalt erklærede 

menneskerettigheder og den humanitære folkeret. 
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MTN Group Limited 

 

MTN Group (MTN) teletjenester er blevet forbundet med krænkelser af 

menneskerettigheder gennem deres nære operationelle forbindelser med autoritære 

regeringer i Iran og Syrien samt operationer i andre højrisiko konfliktzoner. MTN har på 

trods af økonomiske sanktioner fra USA og EU mod Iran og Syrien forsat med at operere 

i disse områder. Beviser tyder på, at kommunikation i Iran og Syrien bliver opfanget af 

magtregimerne - en handling der er i overensstemmelse med MTN’s teknologiske evner 

som teletjenesteudbyder. MTN’s teleudstyr er i stand til at overvåge og aflytte 

abonnenters kommunikation, som kan bruges til at identificere abonnenter, hvilket kan 

gøre det lettere at undertrykke politiske modstandere.  

MTN bør implementere en due diligence-proces for menneskerettigheder for at forbedre 

sin forretningspolitik og praksis i overensstemmelse med internationalt accepterede 

standarder. Virksomheden skal også levere rapportering om 

menneskerettighedsspørgsmål. 

 

 

    

 

 

 

Olympus Corporation 

 

I juli 2016 afslørede lækkede e-mails, at Olympus’ højtstående ledere havde besluttet 

ikke at advare USA om virksomhedens duodenoskop på trods af dens forbindelse til 

udbruddet af en antibiotika-resistent bakterie i 2013. Hovedårsagen til 

bakterieinfektionen ser ud til at være selve designet af Olympus' duodenoskop, som ikke 

tillader ordentlig sterilisering. I USA mistede 35 mennesker livet, efter læger havde brugt 

Olympus' duodenoskop på dem. Ifølge FDA blev mindst 350 patienter over hele verden 

påvirket mellem 2010 og 2015. Olympus kan have udsat flere tusinder af patienter i USA 

og Europa for denne dødbringende bakterie, som kan dræbe op mod 50 procent af de 

inficerede patienter. 

 

Olympus bør fortsætte med at forbedre sikkerheden af sine duodenoskoper ved at gøre 

det muligt for sundhedspersonale at rengøre faste endedæksler på duodenoskoperne 

effektivt inden genbrug og skifte til engangs endedæksler på duodenoskoperne. 

Virksomheden skal også demonstrere fremskridt ved yderligere reduktion i den 

resterende forureningsgrad for organismer med stor bekymring og/eller antallet af 

hændelser, der er forbundet med virksomhedens duodenoskop-produkter. 
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Pan American Silver Corp. 

 

Pan American Silver erhvervede Tahoe Resources i februar 2019. Tahoe har stået over 

for omfattende modstand fra samfundet ved sin Escobal-mine i Guatemala, hvor 

beboerne stemte imod minen, og lokale ledere efter sigende er blevet kidnappet, dræbt 

og tortureret. I april 2013 tildelte det guatemalanske Energiministerie en driftstilladelse 

til Escobal, hvilket resulterede i omfattende protester og et voldsomt sammenstød med 

offentlige og private sikkerhedsstyrker. Som svar erklærede regeringen en 

undtagelsestilstand. I juli 2013 besluttede en appeldomstol, at projektets licens ikke 

overvejede de 250 indvendinger, der var blevet indgivet. I november 2013 blev der 

afholdt endnu en folkeafstemning om Escobal-minen, hvor 23.000 deltog og 98 procent 

stemte imod den. På trods af modstanden fortsatte arbejdet med minen. I september 

2018 suspenderede den guatemalanske forfatningsdomstol Escobal-licensen med 

forbehold for samfundshøring. Fra januar 2020 erklærer Pan American, at Escobal-minen 

ikke er operationel og anses for at være i pleje- og vedligeholdelsesstatus. Virksomheden 

afventer resultaterne af regeringens høring. 

Pan American Silver bør tilpasse politikker og praksis til internationale standarder for 

menneskerettigheder, især med hensyn til sikkerhed og samfundsforhold i relation til 

Escobal-minen. 

 

   

   

 

 

PetroChina Co. Ltd. 

 

PetroChina er via sit moderselskab CNPC knyttet til operationer i en række højrisiko og 

konfliktramte lande, herunder Sudan, Sydsudan, Syrien og Myanmar. Virksomheden er 

involveret i krænkelser af menneskerettigheder ved at generere betydelige indtægter for 

regeringerne i disse lande, som bruges til at finansiere køb af våben, der undergraver 

fred og sikkerhed. I årtier har Sudan og Sydsudan oplevet betydelige konflikter, hvor 

statslige myndigheder såvel som oprørsgrupper er blevet beskyldt for grove krænkelser 

af menneskerettigheder mod civilbefolkningen. Situationen i Myanmar er forværret siden 

august 2017, hvor menneskerettighedskrænkelser begås af landets væbnede styrker 

mod Rohingya-minoriteten.   

 

PetroChina bør følge international best practice for menneskerettigheder. Mens 

virksomheden arbejder i højrisiko og konfliktramte lande, bør den påtage sig due 

diligence tilpasset den specifikke situation i regionen og handle i tilstrækkelig grad på 

konklusionerne. PetroChina bør også samarbejde med regeringerne og andre relevante 
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interessenter for at opfordre til åben og ansvarlig styring af de indtægter, virksomheden 

generere, samt bidrage til lokal fredsindsats. 

 
 

Sanofi 

 

I februar 2020 konkluderede det filippinske justitsministerium Sanofi for at være skyld i 

otte børns død efter at have fået virksomhedens dengue-vaccine, Dengvaxia. Tidligere, i 

marts 2019 nåede justitsministeriet frem til selv samme konklusion i forhold til 10 andre 

børns død. Justitsministeriet fandt også tilstrækkelige beviser til at anklage formanden 

og fire andre embedsmænd i Sanofi for at have leveret et mangelfuldt produkt, der 

overtrådte forbrugerloven på Filippinerne. Ifølge det filippinske advokatkontor er 153 

børn døde efter at have fået vaccinen. I februar 2020 anklagede de franske myndigheder 

Sanofi for ikke at have advaret kunderne tilstrækkeligt om de risici, som virksomhedens 

anti-epileptiske stof, Depakine, udgør. 

Sanofi bør sikre, at de får et solidt styrings-, overholdelses- og risikostyringssystem på 

plads med hensyn til sin forskning og udvikling af nye produkter. Sanofi bør også sikre 

tilstrækkelig oplysning om risici og bivirkninger ved sine produkter. 

 

  

 

Siemens AG 

 

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. 

 

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), som er et majoritetsejet datterselskab af 

Siemens AG, er tilstede i Vestsahara gennem sit engagement i vindkraft-projekter. Siden 

2012 har Siemens samarbejdet med det marokkanske firma Nareva Holding om at 

installere vindmøller og levere vedligeholdelsestjenester til vindmølleparken Foum El 

Oued i Vestsahara. SGRE vil være den eksklusive leverandør af vindmøller til fem 

vindmølleparker, hvoraf to vil være placeret i Vestsahara. Vestsahara er et ikke-

selvstyrende territorium, og Den Internationale Domstol har truffet afgørelse om, at 

Marokko ikke har nogen suverænitet over territoriet. Virksomheder, der har forretning 

med Marokko i Vestsahara støtter derfor indirekte Marokkos kontrol over området og 

legitimerer krænkelser af lokalbefolkningens ret til selvbestemmelse. 

 

Siemens skal demonstrere, hvordan dens aktiviteter i Vestsahara er i overensstemmelse 

med folkets interesser og ønsker samt med retten til selvbestemmelse, der er fastsat i 

den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den 

internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Hvis dette 

ikke er muligt, bør virksomheden trække sig ud af Vestsahara. 
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Stryker Corporation 

 

Stryker har været involveret i flere kontroverser relateret til produktkvalitet og 

sikkerhed. Den mest alvorlige vedrører virksomhedens hofteudskiftningsenhed, som har 

medført, at Styrker har stået over for tusinder af påstande om, at virksomheden har 

været uagtsom med dens design, fremstilling og markedsføring, hvilket har forårsaget 

metalforgiftning hos en række patienter. I 2012 og 2016 tilbagekaldte Styrker flere af 

sine hofteudskiftningsimplantater på grund af bekymringer over, at enhederne kunne 

forårsage betændelse og generelt var mangelfulde. Stryker har stået over for flere 

retssager, som går på, at den hofteudskiftningsenhed var defekt, og at virksomheden 

bagatelliserede risikoen ved brug af komponenterne.  

 

Stryker bør foretage passende foranstaltninger for at håndtere negative virkninger af 

sine produkter. Virksomheden bør fortsat forbedre kvaliteten og sikkerheden på sine 

hofteudskiftningsenheder og forbedre videregivelsen af alle produktrelaterede data for at 

sikre, at relevant information formidles til offentligheden. 

 

 

    
 

 

The Boeing Company 

 

Siden oktober 2018 har Boeing været involveret i to sager om produktkvalitet og 

sikkerhed. I oktober 2018 mistede 189 mennesker livet i et flystyrt af en Boeing 737 Max 

8 drevet af Lion Air i Indonesien, og i marts 2019 mistede 157 mennesker livet i et andet 

flystyrt af en Boeing 737 Max 8 drevet af Ethiopian Airlines. Adskillige retssager er blevet 

anlagt af ofrenes familier mod Boeing på grund af mangelfuld teknologi samt 

utilstrækkelig træning og retningslinjer for piloterne. Boeing har tidligere stået over for 

lignende sager om produktkvalitet og sikkerhed relateret til dens helikoptere og 

passagerfly. 

 

Boeing skal fuldende en forsvarlig tilbagevenden af 737 Max 8 flyene til kommerciel 

flyvning. Derudover skal virksomheden sikre, at berørte i forbindelse med de to ulykker 

støttes og kompenseres på behørig vis. Boeing bør desuden vedtage en 

forsigtighedsstrategi til styring af produktkvalitet på alle sine kommercielle 

flyproduktionsanlæg. 
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Uber Technologies Inc. 

 

I november 2017 meddelte Uber Technologies (Uber), at virksomheden havde oplevet et 

databrud i slutningen af 2016. Databruddet kompromitterede personoplysninger fra 57 

millioner brugere og kørekortoplysninger fra 600.000 amerikanske chauffører. I 

september 2018 indgik Uber et forlig med 50 amerikanske stater på 148 mio. USD for 

overtrædelsen. Uber har tidligere oplevet et lignende og er blevet kritiseret for at 

misbruge data fra kunder og chauffører via interne softwareværktøjer. 

 

Uber bør sikre, at dens retningslinjer for privatliv er i overensstemmelse med lovkrav og 

internationale standarder. Uber bør desuden øge gennemsigtigheden i arbejdet med at 

styre virksomhedens relaterede risikoeksponering. 

 

 

  

 

Vale S.A. 

 

I januar 2019 kollapsede Feijão-dæmningen ved Córrego do Feijão-minen, der ejes og 

drives af Vale. Kollapset frigav et mudderskred, som delvist ødelagde det nærliggende 

samfund. Ifølge nyhedsmedier er omkring 250 mennesker enten døde eller savnede som 

resultat af kollapset. Brasiliens miljøagentur har udstedt en bøde til Vale på 250 mio. BRL 

(50 mio. GBP) for forskellige overtrædelser relateret til hændelsen.  

Vale bør igangsætte en ekstern undersøgelse af hændelsen for at identificere årsagen til 

dæmningens kollaps og sikre at afhjælpende foranstaltninger er på plads. Virksomheden 

bør desuden vedtage en politik for design af fremtidige faciliteter baseret på sikkerhed 

først og dernæst på omkostninger. Hertil skal virksomheden forbedre bestyrelsens 

tekniske viden og sikre, at dens retningslinjer for rapportering er i orden så problemer 

rapporteres og identificeres rettidigt.  

 

    

 

 

 

Volvo AB  

 

Volvos produkter har været involveret i hændelser om påståede krænkelser af 

menneskerettigheder i Egypten og Palæstina. I januar 2017 afslørede en NGO, at Volvo 

bidrog til leveringen af produkter og tjenester brugt af det israelske militær i de besatte 

områder. Volvo og andre tiltalte står over for en retssag fra palæstinensere for angiveligt 

at have bidraget til krigsforbrydelser og folkemord på Vestbredden. I september 2018 

afslørede Amnesty International i en rapport, at pansrede køretøjer lavet af Arquus, et 

datterselskab af Volvo, er blevet brugt af egyptiske sikkerhedsstyrker til voldeligt at 
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undertrykke politisk modstand mellem 2012 og 2015, hvilket førte til tusinder af civile 

dødsfald og kvæstelser.  

Volvo bør bruge sin indflydelse sammen med importører og distributører til at reducere 

risikoen for, at dets produkter bliver brugt i krænkelser af menneskerettigheder. 

Virksomheden bør etablere klare kriterier for at identificere lande med høj risiko og 

samarbejde med lokale forretningspartnere for at foretage due diligence, når det 

kommer til menneskerettigheder. 

 

Wilmar International Limited 

 

Wilmar International (Wilmar) er blevet mødt med megen kritik fra lokalsamfund og 

NGO'er på grund af formodet kontroversiel erhvervelse af jord i Afrika og Sydøstasien 

samt krænkelser af menneskerettigheder gennem deres aktiviteter. Virksomheden, dens 

datterselskaber og tredjepartsleverandører er blevet beskyldt for at krænke 

lokalsamfunds jordrettigheder i Indonesien, Uganda, Nigeria, Liberia. Påstandene mod 

virksomheden inkluderer kontroversiel erhvervelse af jord og utilstrækkelig 

kompensation, idet lokalsamfundene fratages deres levebrød og det påvirker deres 

kulturarv. I en rapport fra 2019 opsummerer en NGO klager fra 50 lokalsamfund i West 

Sumatra, Indonesien. I klagerne bliver Wilmar og dens leverandører beskyldt for 

kontroversiel erhvervelse af jord, dårlige arbejdsstandarder og trusler mod 

lokalsamfunds rettighedshavere.  

 

Wilmar bør løse aktive klagesager i Indonesien, Uganda, Nigeria og Liberia. 

Virksomheden bør også styrke implementering af sine politikker ved at rapportere mere 

regelmæssigt om fremskridt og resultater af revisioner i områderne. 
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Arbejdstagerrettigheder 

 

Amazon.com Inc. 

 

Amazon har gentagne gange været involveret i kontroverser relateret til arbejdstagernes sundhed og 

sikkerhed. Ifølge en rapport fra 2018 af National Council for Occupational Safety and Health var Amazon 

listet blandt de 12 mest usikre arbejdspladser i USA med syv dødsfald mellem 2013-2018. Rapporten 

afslørede også, at Amazon lejede en del af sin arbejdsstyrke gennem vikarbureauer for at undgå direkte 

ansvarlighed i tilfælde af dødsfald. I januar 2019 mistede endnu en medarbejder livet efter kvæstelser på 

en byggeplads i Californien. Dette skete uger efter, at Amazon havde beordret sine ansatte på lageret i 

Nord-Californien til forsat at arbejde under de brande, der hærgede i sin tid, hvorfor de blev udsat for 

farlige luftforhold. 

 

Amazon skal forbedre arbejdsvilkårene for sine ansatte og tilpasse sin forretningspolitik og praksis så de 

er i overensstemmelse med internationale standarder. Virksomheden bør proaktivt begrænse farer, 

forbedre arbejdsforholdene og overveje uafhængig tredjepartsverificering af sit ledelsessystem. 

 

 

  

 

Grupo México, S.A.B. de C.V. 

 

Gennem driften af dets datterselskaber, Southern Copper Corp. (SCC) og Asarco, har Grupo Mexico i løbet 

af de sidste par år været udsat for arbejdsmarkedsproblemer. Problemerne er resultat af sundheds- og 

sikkerhedsudfordringer efter sammenbruddet af Pasta de Conchos-minen i Mexico i 2006, hvor 65 

minearbejdere blev dræbt. Minen drives af Industrial Minera Mexico, et datterselskab af SCC, og i juli 

2007 gik arbejdere i SCC’s tre mexicanske miner i strejke angiveligt i protest over dårlige sundheds- og 

sikkerhedsforhold i minerne. I 2010 fyrede SCC arbejdere, der strejkede og påstås med magt at have 

udvist dem. I februar 2016 indgav en amerikansk og en mexicansk union en klage til det amerikanske 

nationale kontaktpunkt for OECD og National Labour Relations Board (NLRB) mod Grupo Mexico og Asarco 

over påståede krænkelser af arbejdstageres og fagforeningsrettigheder i USA. Fra og med 2020 er 

operationerne i Taxco-minen suspenderet med den største tvist om arbejdstagerrettigheder uløst.  

Grupo Mexico bør forbedre sin virksomhedspraksis i overensstemmelse med internationale standarder. 

Virksomheden bør demonstrere, hvordan den opfylder disse forpligtelser ved at forbedre sin eksterne 

oplysning om gennemførelsen af foranstaltningerne og deres effektivitet. 
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JBS S.A. 

 

Pilgrim's Pride og JBS USA Holdings Inc., der begge ejes af JBS, har gentagne gange modtaget bøder fra 

US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) på grund af brud på sundheds- og 

sikkerhedsforanstaltningerne på en lang række af deres faciliteter. Desuden har der også været flere 

dødsfald på faciliteterne. JBS er ligeledes blevet retsforfulgt af brasilianske myndigheder i en række stater 

på grund af krænkelser af arbejdstagerrettigheder på en lang række faciliteter, der drives af JBS’ 

datterselskaber. Desuden er der også blevet identificeret børnearbejde hos et af JBS’ datterselskaber. 

JBS skal tage ansvar og behandle de hyppige sundheds- og sikkerhedsmæssige hændelser, der har været 

hos dens datterselskaber. Virksomheden bør også tilpasse sin forretningspolitik og praksis så de er i 

overensstemmelse med ILO-standarder samt proaktivt vurdere risici. 

 

 

  

 

McDonald's Corp 

 

I 2012 blev en af McDonald's franchisetagere i USA beordret til at tilbagebetale 58.227 USD i løn til 1.258 

ansatte efter en undersøgelse fortaget af US Department of Labor's Wage and Hour Division havde vist, at 

franchisetageren foretog ulovlige fradrag fra medarbejdernes løn for arbejdsuniformer og undlod at betale 

de ansatte for alle deres arbejdstimer, så medarbejdernes løn lå under minimumslønnen på 7,25 USD pr. 

time, som kræves ifølge amerikansk lovgivning. Selv samme franchisetag har angiveligt også overtrådt 

lovgivningen om børnearbejde ved at give 16-årige tilladelse til at betjene motorkøretøjer og el-drevne 

skraldekomprimatorer samt have haft en 15-årig til at arbejde efter kl. 21.00 om sommeren og kl. 20.00 

på skoleaftener. Siden hændelsen er en lang række af McDonald's franchisetagere blevet beskyldt for 

forskellige krænkelser af arbejdstagerrettigheder i USA, New Zealand og Brasilien.  

 

McDonald's bør sikre, at dens franchisetagere lever op til virksomhedens Standard of Business Conduct, 

især med hensyn til arbejdstagerrettigheder. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pilgrim's Pride Corporation 

 

Pilgrim’s Pride, som er et datterselskab af JBS, har gennem de seneste år modtaget en række 

henvendelser og bøder fra US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) på grund af brud på 

sundheds- og sikkerhedsforanstaltningerne. Bruddene går på usikre arbejdsforhold, manglende 

gennemførelse af tilstrækkelig test og mærkning af elektrisk udstyr, manglende implementering af 

standardprocedurer, udsættelse af arbejdstagere for elektrisk stødfare og undladelse af rettidige 

medicinske henvisninger ved arbejdsskader. 

 

Pilgrim’s Pride skal tackle de identificerede mangler vedrørende sundhed og sikkerhed på dens faciliteter. 
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Virksomheden bør desuden implementere sundheds- og sikkerhedspolitikker, som er i overensstemmelse 

med ILO-standarder. 

 

POSCO 

 

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og adskillelige NGO’er har rapporteret, at staten i Usbekistan 

stadig tvinger millioner af børn, studerende og offentlige ansatte til at høste bomuld. Daewoo, som 

hovedsageligt ejes af POSCO, er en af de største købere af usbekisk bomuld. Virksomheden har to 

tekstilfabrikker i landet, selvom de er bevidste om betingelserne for bomuldsproduktionen.  

 

POSCO bør ophøre de aktiviteter, som er knyttet til usbekisk bomuld eller demonstrere, hvordan dens 

datterselskab Daewoo har en konkret positiv indvirkning på høstepraksis i landet. POSCO bør også tilpasse 

sin politik til FN's principper for erhverv og menneskerettigheder og konventioner om børne- og 

tvangsarbejde. 

 

    

  
 

 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

 

I juni 2016 rapporterede Rainforest Action Network om formodede krænkelser af arbejdstagerrettigheder 

ved indonesiske palmeolieplantager, der drives af Indofood Sukses Makmur's datterselskab Indofood Agri 

Resources (IndoAgri). Rapporten afslørede tilfælde af børnearbejde, eksponering for pesticider og 

aflønning under mindstelønnen. I oktober 2016 indgav Rainforest Action Network og to andre NGO’er en 

klage mod IndoAgris datterselskaber Lonsum og Salim Ivomas over lignende krænkelser af 

arbejdstagerrettigheder. I november 2017 udgav Rainforest Action Network endnu en rapport, der 

afslørede den igangværende udnyttelse af arbejdstagere, lave lønninger og farlige arbejdsforhold ved 

plantagerne hos IndoAgri. 

 

Indofood Sukses Makmur bør implementere et due diligence-proces for at identificere, forebygge og 

afbøde eventuelle krænkelser af menneskerettigheder. Virksomheden bør også vedtage en 

klagemekanisme. 
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Walmart Inc. 

 

Walmart er over en årrække blevet kritiseret for en række hændelser inden for flere områder af 

arbejdstagerrettigheder. Påstandene vedrører adskillige lande og spænder fra forskelsbehandling af 

kvinder og mishandling af arbejdstagere til børnearbejde i forsyningskæden, hvor mange af retssagerne 

har resulteret i bøder mod Walmart eller forlig med sagsøgerne. 

 

Walmart bør ophøre og afbøde manglende overholdelse af regler på områder, der er relateret til 

arbejdstagerrettigheder og styrke sin politik og retningslinjer inden for området. 
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Forretningsetik 

 

AMP Limited 

 

AMP er beskyldt for at have opkrævet gebyrer for tjenester, der ikke er blevet leveret til ca. 16.000 

kunder, og for at have afgivet falske eller vildledende erklæringer til den australske Securities and 

Investments Commission (ASIC) i mere end otte år. AMPs forseelse har påvirket kundernes økonomiske 

velvære og undergravet tilliden til integriteten af Australiens finansielle system. 

 

AMP skal sikre, at politikker og interne kontroller, der vedrører produktstyring og forretningsetik, 

implementeres og anvendes universelt samt offentliggøres, hvor det er relevant. 

 

 

  

 

 
 

Barclays PLC 

 

I 2017 blev banken Barclays undersøgt på grund af den administrerende direktørs forsøg på at 

identificere en anonym whistleblower, der rejste bekymringer om rekruttering af en seniorchef. I 

december 2018 modtog Barclays imidlertid en bøde på 15 mio. USD af amerikanske tilsynsmyndigheder 

på grund af den administrerende direktørs handlinger. Udover den seneste whistleblower-kontrovers har 

banken stået over for retssager i forbindelse med prismanipulation og manipulation af mexicanske 

statsobligationer, valutakurser m.m.  

 

Barclays bør sikre en løbende gennemførelse af politikker for whistleblowere som foreskrevet af 

tilsynsmyndighederne. Banken bør også fremlægge oplysninger om den igangværende håndhævelse af 

whistleblower-politikker. 

 

 

  
 

 

Bausch Health Companies Inc 

 

Siden 2015 har Bausch Health stået over for anklager om regnskabsmæssige uregelmæssigheder 

forbundet med sit partnerskab med specialapoteket Philidor Rx Services LLC. Selskabet er blevet kritiseret 

for at skabe ”fantomsalg” gennem sin partner og derved bedrage revisorer og investorer. Bausch Health 

er også under undersøgelse vedrørende dets forhold til specialapoteker og regnskabspraksis. 

Bausch Health bør sikre, at den har tilstrækkelige risikostyringssystemer og interne kontroller. Den skal 

demonstrere, at dens complianceprogram og adfærdskodeks fungerer effektivt i praksis. 
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Citigroup, Inc. 

 

Mellem 2007 og 2012 fik Banamex USA, et datterselskab af Citigroup, 18.000 interne advarsler om 

mistænkelige transaktioner, men gennemførte mindre end 10 undersøgelser og indleverede 6 

mistænkelige aktivitetsrapporter til tilsynsmyndighederne. Banamex USA indrømmede kriminelle 

overtrædelser ved med vilje ikke at opretholde et effektivt anti-money laundering-program. I december 

2017 modtog virksomheden yderligere en bøde på 70 millioner USD for ikke at imødekomme AML-

politikkens mangler. 

 

Citigroup bør gennemføre løbende systematisk kontrol i forbindelse med hvidvaskning af penge samt 

afsløre disse kontroller, når det er relevant. 

 

 

  

 

Commonwealth Bank of Australia 

 

Commonwealth Bank of Australias (CBA) intelligente indbetalingsmaskiner, som minder om almindelige 

pengeautomater, er ifølge det australske Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) blevet 

brugt til at hvidvaske indtægterne fra kriminel aktivitet, herunder udbytte fra salg af ulovlige stoffer og 

import af skydevåben. En undersøgelse har afsløret flere tilfælde af ulovligheder relateret til kundestyring, 

forretningsetik og compliance-processer hos CBA. I 2018 gik CBA med til at betale en rekordstor bøde på 

530 millioner USD for at bilægge civile sager.  

 

CBA skal sikre, at den ikke er medskyldig i hvidvaskning af penge. Banken bør styrke sine processer 

relateret til hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme og sikre, at den har solid 

intern kontrol og risikostyring. Banken bør ligeledes sikre, at bestyrelsen har tilstrækkeligt og effektivt 

tilsyn med virksomheden. 

 

 

  

 

Credit Suisse Group AG 

 

Credit Suisse er blevet beskyldt for involevering i flere kontroverser om forretningsetik i løbet af det 

sidste årti. I november 2017 indgik Credit Suisse et forlig på 135 mio. USD med de amerikanske 

myndigheder vedrørende insiderhandel og front-running. I juni 2018 indgik Credit Suisse endnu et forlig 

med de amerikanske myndigheder som følge af beskyldninger om, at Credit Suisse skulle have overtrådt 

love om bekæmpelse af bestikkelse ved at ansætte henvisninger fra statslige agenturer til gengæld for 

forretningskontrakter eller lovgivningsmæssige godkendelser. Credit Suisse blev pålagt at betale 

adskillige millioner USD til de amerikanske myndigheder.  

 

Credit Suisse bør sikre, at alle operationer bliver gennemgået med hensyn til bekæmpelse af 
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hvidvaskning af penge. Credit Suisse bør ligeledes implementere politikker, complianceprocesser og 

risikostyrringssystemer, der sigter mod at forhindre hvidvaskning.  

 

Danske Bank A/S 

 

I september 2018 meddelte det danske finanstilsyn, at tilsynet ville genåbne undersøgelsen af Danske 

Banks ledelse og kontrol i forbindelse med spørgsmål om hvidvaskning af penge i dets estiske filial i lyset 

af offentliggørelsen af Danske Banks rapport om dens ikke-hjemmehørende portefølje i filialen. Rapporten 

viser, at der mellem 2007 og 2015 var strømmet over 200 milliarder euro i betalinger fra mistænkelige 

kilder gennem Danske Banks estiske filial. 6.200 ud af 15.000 kunder, der ikke var beboere eller havde 

karakteristika på tværs af grænser, er blevet undersøgt af banken, og hovedparten er blevet betragtet 

som mistænkelig. 42 ansatte og repræsentanter har også vist sig at have været involveret i mistænkelig 

aktivitet i filialen. 

Danske Bank bør implementere risikostyringssystemer og interne kontroller, der sigter mod at forhindre 

økonomisk kriminalitet og hvidvaskning af penge. Banken bør ligeledes sikre, at bestyrelsen har 

tilstrækkeligt og effektivt tilsyn med virksomheden. 

 

 

  
 

 

Deutsche Bank AG 

 

I januar 2017 modtog Deutsche Bank en bøde fra New York Department of Financial Services (DFS) og 

den britiske Financial Conduct Authority (FCA) på ca. 630 mio. USD for at have overtrådt love om 

hvidvaskning af penge. Overtrædelserne fandt sted mellem 2011 og 2015 i virksomhedens kontorer i 

Moskva, London og New York, der overførte ca. 10 mia. USD af ukendt oprindelse fra Rusland til offshore-

bankkonti. I marts 2017 blev det hævdet, at Deutsche Bank og andre banker mellem 2010 og 2014 tillod 

uregelmæssige overførsler på over 20 milliarder USD fra Rusland gennem konti i Letland og Moldova. I 

marts 2019 blev der rapporteret om involvering af flere banker, herunder Deutsche Bank, i den såkaldte 

Troika Laundromat sag. Det blev rapporteret, at Deutsche Bank overførte mere end 880 mio. USD til 

Laundromat-konti fra 2003 indtil april 2017.  

 

Deutsche Bank bør implementere politikker, complianceprocesser, programmer og 

risikostyrringssystemer, der sigter mod at forhindre hvidvaskning af penge. 
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Indivior PLC 

 

Siden 2002 har Indivior været engageret i markedsføring og distribution af sine Suboxone-tabletter. Et 

lægemiddel, der anvendes til behandling af opioidafhængighed i USA. Myndighederne har anklaget 

virksomheden for at udtænke en ulovlig og landsdækkende ordning allerede i 2006 og udføre den siden 

2010 for at sikre indtægter og betydelige markedsandele af lægemidler brugt til opioidafhængighed 

gennem markedsføring og salg af en nyere version af lægemidlet kaldet Suboxone Film. Myndigheder har 

beskyldt Indivior for falsk markedsføring af Suboxone Film til behandlere og sundhedsprogrammer. For at 

øge recepter på lægemidlet etablerede Indivior endvidere et program til at forbinde patienter, der søgte 

behandling mod opioidafhængighed, til læger kendt for at ordinere Suboxone til flere patienter end tilladt.  

 

Indivior bør implementere etisk praksis inden for sine marketing- og salgsprogrammer. Virksomheden bør 

også demonstrere de forebyggende foranstaltninger, der er blevet truffet, og overholde 

lovgivningsmæssige krav. 

 

 

  
 

 

ING Groep N.V. 

 

I marts 2019 blev der rapporteret om involvering af flere banker, herunder ING, i den såkaldte Troika-

Laundromat. Den komplekse ordning bestod af mindst 75 skuffeselskaber oprettet af den russiske bank, 

Troika Bank. Pengene blev flyttet mellem dem for at skjule modtagerne og derefter overført til en nu 

nedlagt litauisk bank og videre til vestlige korrespondentbanker. Mediekilder har rapporteret, at mellem 

2006 og 2013 passerede hundreder millioner af USD angiveligt gennem INGs Moskva-filial som en del af 

hvidvaskningsordningen. I september 2018 gik ING med til at betale 775 millioner EUR (900 mio. USD) 

for at afvikle en undersøgelse fra en hollandsk anklagemyndighed om problemer herunder hvidvaskning 

af penge og korrupt praksis mellem 2010 og 2016.  

 

ING bør implementere risikostyringssystemer og interne kontroller, der sigter mod at forhindre økonomisk 

kriminalitet og hvidvaskning af penge. Banken bør ligeledes sikre, at bestyrelsen har tilstrækkeligt og 

effektivt tilsyn med virksomheden. 
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JBS S.A. 

 

Pilgrim's Pride Corp. 

 

Ifølge indberetninger fra flere medier iværksatte det brasilianske politi i maj 2017 en stor efterforskning 

angående korruption i landet, der var rettet mod flere kødpakningsselskaber, herunder JBS. Angiveligt 

skulle virksomhederne have bestukket landbrugsinspektører og politikere for at overse uhygiejniske 

fremgangsmåder, forfalske dokumentation og sikre certificering af produkter, der muligvis var rådne eller 

forurenede. I henhold til en aftale med den brasilianske anklagemyndighed betalte JBS ca. 69 mio. USD i 

bøder. 

I en separat sag er to ledere fra Pilgrim’s Pride, som er et datterselskab af JBS USA ejet af JBS S.A., 

blevet tiltalt for at have delt følsomme markedsoplysninger og lavet prisaftaler om slagtekyllinger i USA 

fra 2012 til og med 2017.  

 

Dialogen om de to sager føres med JBS. JBS bør sikre, at de ikke er involveret i ulovlig prisfastsættelse. 

Virksomheden bør demonstrere, hvordan dens forpligtelse til ansvarlig adfærd er tilstrækkeligt 

understøttet af procedurer og ansvarlighed på bestyrelsesniveau. JBS bør ligeledes sikre, at bestikkelse 

bliver undersøgt til bunds i et tæt samarbejde med de efterforskende myndigheder. Virksomhedens anti-

korruptionsprogram bør styrkes for at afspejle dens eksponering mod korruption. Tildelte ressourcer, 

implementering, korrigerende handlinger og ekstern verifikation i relation til programmet skal formidles. 

 

 

  

 

Lotte Fine Chemical Co., Ltd. 

 

I oktober 2016 afsluttede anklagemyndigheden i Seoul Central District en korruptionsundersøgelse af 

Lotte Group, et datterselskab af Lotto Corp., hvor medlemmer af den stiftende Shin-familie blev anklaget 

for underslæb af 50,8 mia. KRW (45,2 mio. USD) og tillidsbrud, der involverede omkring 124,9 mia. KRW 

(160,7 mio. USD) for deres rolle i at foretage uregelmæssige betalinger til familiemedlemmer. Anklagere 

hævdede, at Shin-familiemedlemmer og virksomhedsledere undgik skatter, unddrog lønninger og foretog 

ulovlige forretningstransaktioner i mere end et årti. 

Dialogen føres med Lotte Corp., som bør implementere en politik mod korruption, som skal indeholde 

detaljerede retningslinjer for små bestikkelser, politiske og velgørende bidrag samt gaver. Lotte Corp. bør 

også sikre, at de interne revisionsudvalg har mandat og kapacitet til at udføre sine funktioner korrekt og 

styrke bestyrelsens uafhængighed. 
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Mitsubishi Materials Corporation 

 

I november 2017 kunne Mitsubishi Materials Corporation (MMC) meddele, at to af dens datterselskaber, 

Mitsubishi Cable Industries (MCI) og Mitsubishi Shindoh Co. (MSC), havde forfalsket data om 

kvalitetskontrol, hvilket påvirkede 274 erhvervskunder. I februar 2018 kunne MMC meddele, at yderligere 

tre af dens datterselskaber, Mitsubishi Aluminium Co. Ltd. (MAC), Tachibana Metal Manufacturing Co. Ltd. 

(TMM) og Diamet Corp. (DM), havde forfalsket data frem til januar 2018, hvilket øgede det samlede antal 

påvirkede kunder til over 750. Desuden har man fundet et internt vejledningsdokument til forfalskning af 

data med den tidligste fortegnelse tilbage til maj 1999, hvilket tyder på, at det har stået på i over to 

årtier. I juni 2018 mistede MMC sin statsregistrerede JIS-certificering for sit Naoshima-anlæg, efter der 

blev opdaget flere tilfælde af forkert adfærd på anlægget, hvilket øgede antallet af påvirkede kunder til 

762. 

MMC skal styrke kvalitetskontrollen i hele virksomheden og sikre, at der føres tilsyn på bestyrelsesniveau. 

Virksomheden bør skaffe uafhængig verifikation af de skridt, den tager for at forbedre dens rammer for 

kvalitetskontrol. 

 

 

  

 

PetroChina Co Ltd 

 

PetroChina er et majoritetsejet datterselskab af hele det statsejede China National Petroleum Corp. 

(CNPC). Virksomhederne er blevet knyttet til adskillige domstolsafgørelser om bestikkelse og korruption, 

der vedrører tildeling af olie- og gaskontrakter til underleverandører i forskellige lande, herunder Kina, 

Canada og Indonesien. Omkring 65 ansatte og ledere er angiveligt enten blevet dømt eller sat under 

officiel undersøgelse på grund af anklager om bestikkelse. I januar 2017 kunne medier rapportere, at en 

tidligere næstformand og uafhængige direktør for PetroChina, der samtidig havde fremtrædende 

positioner ved CNPC, blev idømt 15 års fængsel efter at være fundet skyldig i korruption. En 

forhenværende formand for bestyrelsen i PetroChina samt en tidligere vicegeneraldirektør for CNPC blev 

ligeledes idømt flere års fængsel på grund af anklager om korruption.  

 

PetroChina bør implementere politikker og procedurer mod korruption, der er fuldt integreret i dens 

virksomheder og datterselskaber. Virksomheden skal ligeledes indikere karakteren af enhver gennemført 

træning mod korruption, og hvordan træningens effektivitet monitoreres. Virksomheden bør desuden øge 

sit oplysningsniveau om ESG-anliggender. 
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Porsche Automobil Holding SE 

 

Porsche Automobil Holding SE (Porsche), som den kontrollerende aktionær i Volkswagen AG (VW), er 

involveret i skandalen om emissionssnyd. VW erklærede sig skyldig i tre anklager om forbrydelse i 

forbindelse med overtrædelse af emissionskrav i 11 millioner Volkswagen, Audi, Seat og Skoda dieselbiler 

over hele verden. VW indrømmede at have installeret en ulovlig softwareenhed mellem 2008 og 2015 i 

flere bilmodeller for at undgå USA’s miljøbestemmelser. I september 2018 indledte Europa-Kommissionen 

en undersøgelse rettet mod Daimler, BMW, VW og dens Audi- og Porsche-enheder for formodet 

involvering. I april 2019 meddelte Europa-Kommissionen sin foreløbige konklusion om, at virksomhederne 

mellem 2006 og 2014 havde arbejdet sammen for at begrænse udviklingen og udrulningen af teknologi til 

rengøring af emissionerne fra benzin og dieselbiler. 

Dialogen føres direkte med VW. VW skal sikre, at den har tilstrækkelige risikostyringssystemer og interne 

kontroller, samt at bestyrelsen fører tilstrækkeligt tilsyn til at forhindre fremtidige overtrædelser. 

Derudover bør VW demonstrere, at den har forbedret sin virksomhedskultur. 

 

    

    

 

Samsung Electronics Co., Ltd. 

 

I december 2016 blev højtstående ledere i flere virksomheder, herunder Samsung Electronics, afhørt af 

myndighederne i Sydkorea i forbindelse med påstande om korruption. Det blev rapporteret, at den 

tidligere præsident i Sydkorea holdt hemmelige møder med en ven om at tvinge donationer og forskellige 

tjenester fra virksomheder. I februar 2017 blev næstformanden for Samsung Electronics arresteret i 

forbindelse med korruption, der involverede den anklagede præsident. Efter sigende gav eller lovede 

Samsungs næstformand 43 mia. KRW (37,2 mio. USD) i donationer til fonde, der drives af én af 

præsidentens venner, til gengæld for præsidentens støtte til en kontroversiel fusion af to søsterselskaber 

af Samsung.  

 

Samsung bør implementere en politik mod korruption, som skal indeholde detaljerede retningslinjer for 

små bestikkelser, politiske og velgørende bidrag, gaver samt rejseudgifter. Virksomheden bør derudover 

sikre, at dens politik for anti-korruption implementeres korrekt og monitoreres. Samsung bør øge 

uafhængigheden af sin bestyrelse og sikre, at dens revision og udvalg med nærtstående parter er fuldt ud 

uafhængig. 
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Swedbank AB 

 

I februar 2019 igangsatte de svenske og estiske finanstilsynsmyndigheder en fælles undersøgelse af 

Swedbank grundet påstande om hvidvaskning af penge. Undersøgelsen var efterfulgt af en svensk 

medierapport, hvori det blev hævdet, at banken håndterede ca. 40 mia. SEK (4,3 mia. USD) i 

mistænkelige midler mellem 2007 og 2015. Rapporten indikerede, at transaktioner foretaget af 50 af 

Swedbanks kunder burde være blevet betragtet som mistænkelige, da det var virksomheder uden synlige 

operationer og som havde ukendte retsmæssige ejere. Mængden af højrisikopenge, der blev flyttet 

gennem bankens estiske filial, er steget til i alt 135 mia. EUR i mistænkelige transaktioner. 

Swedbank bør implementere risikostyringssystemer og interne kontroller, der sigter mod at forhindre 

økonomisk kriminalitet og hvidvaskning af penge. Banken bør ligeledes sikre, at bestyrelsen har 

tilstrækkeligt og effektivt tilsyn med virksomheden. 

 

 

  

 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson 

 

I december 2019 igangsatte svenske anklagere en bestikkelsessag mod Ericsson, efter virksomheden var 

gået med til at betale 1 mia. USD i sanktioner for at løse en amerikansk undersøgelse om korruption. 

Virksomheden modtog en reduktion af straffen på 15% som delvis kredit for sit samarbejde i den 

amerikanske sag, men straffen er stadig blandt de største til dato, der er opkrævet i en aftale om Foreign 

Corrupt Practices Act (FCPA). I december 2019 blev det konkluderet, at virksomheden brød med Foreign 

Corrupt Practices Act (FCPA) ved at betale bestikkelse og manipulere dets poster for at vinde kontrakter i 

Mellemøsten, Afrika og Asien mellem 2000 og 2016. Virksomheden foretog også ikke-bogførte betalinger 

for at sikre forretning i Indonesien, Vietnam og Kuwait. 

Ericsson bør styrke sine anti-korruption og etiske compliance-processer i overensstemmelse med dens 

offentlige forpligtelser og afvikling med amerikanske myndigheder. Ericsson skal opretholde 

gennemsigtighed med hensyn til implementering af disse forbedringer og eventuelle nye 

betænkeligheder, der opstår. 

 

 

  

 

The Goldman Sachs Group, Inc. 

 

Ifølge indberetninger fra flere medier erklærede den tidligere formand for Goldman Sachs Group i 

Sydøstasien sig i november 2018 skyldig i at være gået med til at hvidvaske penge og overtræde den 

amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ved at betale bestikkelse til forskellige tjenestemænd 

fra Malaysia og De Forenede Arabiske Emirater for at få lukrative kontrakter. Mellem 2009 og 2014 

opnåede og opretholdt en gruppe mennesker forretning for Goldman Sachs gennem løftet om og betaling 

af hundreder af millioner dollars i bestikkelse.  
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Goldman Sachs bør implementere løbende systematisk kontrol i forbindelse med hvidvaskning af penge, 

korruption og bestikkelse samt offentliggøre disse kontroller, når det er relevant. 

 

Toshiba Corp. 

 

Toshiba skulle efter sigende have overdrevet sit overskud med 1,22 milliarder USD mellem 2008 og 2014. 

Urealistiske økonomiske mål stillet af seniorledere fik ledere til at forfalske konti for at kunne vise, at de 

have nået deres mål. I januar 2020 dukkede endnu en regnskabshændelse op, som gik på, at 

datterselskabet Toshiba IT-Services over flere år reserverede fiktive salg til en værdi af 365 millioner 

USD. Den nye hændelse antyder, at Toshibas foranstaltninger endnu ikke har været tilstrækkelige til at 

forhindre gentagelse. 

 

Toshiba bør implementere politikker og interne kontroller, der adresserer forretningsetik - især i forhold til 

regnskabssvindel - i hele organisationen. 

 

 

  

 

 

 

Wells Fargo & Company 

 

Mellem 2011 og 2016 oprettede medarbejdere i Wells Fargo ca. 3,5 millioner kundekonti uden deres 

viden for at oppuste interne tal om tværsalg og for at opfylde salgsmål. I 2018 indgik Wells Fargo et forlig 

angående de falske konti. Der har også været anklager mod Wells Fargo om, at deres ansatte skulle have 

arbejdet ekstra timer uden løn for at imødekomme aggressive salgskvoter, og om at de ansatte blev 

uretmæssigt opsagt, hvis de ikke opfyldte kvoterne.  

 

Wells Fargo skal sikre, at der implementeres tilstrækkelige risikostyringsprocesser og interne kontroller 

med henblik på at reducere overtrædelser samt implementere regulerende handlinger og offentliggøre 

resultaterne, når det er relevant. 

 

 

  

 

Westpac Banking Corporation 

 

I november 2019 indgav det australske Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) en civil 

retssag mod Westpac med påstanden om, at virksomheden overtrådte love om hvidvaskning af penge 

ved 23 millioner lejligheder. Overtrædelserne involverede over 7,5 mia. USD i transaktioner mellem 2013 

og 2019. I 2018 indrømmede Westpac selv for AUSTRAC, at virksomheden ikke havde rapporteret nogle 

af transaktionerne. De fleste af overtrædelserne vedrørte internationale pengeoverførselsinstruktioner, 

som angiveligt ikke blev rapporteret til AUSTRAC til tiden. Endvidere vedrørte overtrædelserne for tidlig 

sletning af registreringer af indgående transaktioner. Westpac undlod desuden at overvåge højrisiko-

transaktioner til lande, hvor terrorister vides at være aktive.  

 

  



 

Side 33/33 

 

Westpac skal sikre, at den ikke er medskyldig i hvidvaskning af penge. Virksomheden bør styrke sine 

processer relateret til hvidvaskning og bekæmpelse af finansiering af terrorisme og sikre, at den har solid 

intern kontrol og risikostyring. Virksomheden bør ligeledes sikre, at bestyrelsen har tilstrækkeligt og 

effektivt tilsyn med virksomheden. 

 

Note: Data er fra Sustainalytics, som går i dialog med ovenstående selskaber på vegne af AP Pension og andre investorer 

 


