
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observationslista  
Bolag kopplade till verifierade kränkningar av 

internationella konventioner  

En dialog förs med nedanstående bolag. Observationslistan uppdaterades 2018-10-09 

 

Länsförsäkringar AB med dotterbolag har investerat i nedanstående bolag genom egna 

fonder, externa rekommenderade fonder och/eller genom institutionella mandat. En 

dialog bedrivs med dessa bolag avseende verifierade överträdelser mot internationella 

konventioner. Dialogerna syftar till att få bolagen att upphöra med överträdelser samt att 

vidta förebyggande åtgärder. Om bolaget inte vidtar åtgärder och dialogen inte leder 

framåt kan Länsförsäkringar som en sista åtgärd komma att avyttra bolaget.  

 

En beskrivning av Länsförsäkringars process för att identifiera konventionsbrott och 

bolag som Länsförsäkringar AB för dialog med beskrivs i Ägarstyrningsrapporten som 

kan laddas ned från www.lansforsakringar.se.  

 

 

1. Adani Ports and Special Economic Zone Limited (APSEZ) 

APSEZ kopplas till överträdelse av mänskliga rättigheter och FN:s konvention om 

biologisk mångfald genom driften av en hamn i Indien. 

2. Ak Bank 

AK Bank kopplas till överträdelse av mänskliga rättigheter och FN:s konvention om 

biologisk mångfald genom finansiering av ett vattenkraftverk i Turkiet. 

3. Andritz 

Andritz kopplas till överträdelse av mänskliga rättigheter och FN:s konvention om 

biologisk mångfald i samband med ett vattenkraftprojekt i Turkiet. 

4. Bangkok Bank  

Bangkok Bank kopplas till överträdelse av mänskliga rättigheter och 

miljökonventioner i samband med finansiering av ett dammprojekt i Laos.  
 

5. Bank Hapoalim 

Bank Hapoalim kopplas till finansiering av illegala bosättningar på palestinsk 

ockuperad mark. 



 

 

 

6. Bank Leumi Le-Israel 

Bank Leumi Le-Israel kopplas till finansiering av illegala bosättningar på palestinsk 

ockuperad mark. 

7. Chevron Texaco Corp. 

Chevron kopplas till överträdelse av FN:s konvention av biologisk mångfald i 

samband med oljeutvinning i Amazonas, Ecuador.  

8. China Railway Group  

China Railway Group kopplas till överträdelse av mänskliga rättigheter genom 

byggandet av Lanxin järnvägen i norra Kina.   

 

9. Daewoo International 
Daewoo kopplas till barnarbete och tvångsarbete i samband med köp av bomull i 

Uzbekistan. 

 

10. Incitec Pivot 

Incitec Pivot kopplas till överträdelse av mänskliga rättigheter genom import av 

fosfat från Västsahara vilket indirekt finansierar Marockos illegala ockupation av 

området. 

11. JBS SA 

JBS kopplas till upprepade överträdelser av arbetsrätt i USA och i Brasilien. 

 

12. Kasikorn Bank  

Kasikorn Bank kopplas till överträdelse av mänskliga rättigheter och 

miljökonventioner i samband med finansiering av ett dammprojekt i Laos 

 

13. Krung Thai bank 

Krung Thai Bank kopplas till överträdelse av mänskliga rättigheter och miljö- 

konventioner i samband med finansiering av ett dammprojekt i Laos. 

 

14. Mizrahi Tefahot Bank Ltd 

Mizrahi Tefahot Bank kopplas till finansiering av illegala bosättningar på palestinsk 

ockuperad mark.  

 

15. Norilsk Nickel 

Norilsk Nickel kopplas till överträdelse av FN:s konvention om biologisk mångfald 

och Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar genom sin 

gruvdrift i Sibirien.  

 

16. Nutrien 

Nutrien (tidigare Agrium och Potash Saskatche) kopplas till överträdelse av 

mänskliga rättigheter genom import av fosfat från Västsahara vilket indirekt 

finansierar Marockos illegala ockupation av området. 



 

 

 

17. Pohang Iron & Steel  

Pohang Iron & Steel (Posco) kopplas till barnarbete och tvångsarbete i  

Uzbekistan i samband med köp av bomull.  

 

18. PTT  

PTT kopplas till överträdelse av mänskliga rättigheter och Rio-deklaration genom 

involvering i ett dammprojekt i Laos. 

 

19. Siam Commercial Bank  

Siam Commercial Bank kopplas till överträdelse av mänskliga rättigheter och 

miljökonventioner i samband med finansiering av ett dammprojekt i Laos. 

 

20. Tokyo Electric Power Company 

Tokyo Electric Power Company (TEPCO) kopplas till överträdelse av 

kärnsäkerhetskonventionen i samband med jordbävningen i Japan 2011 som utlöste 

en kärnkraftsolycka. TEPCO hade huvudansvaret för säkerheten vid kärnkraftverket 

men misslyckats med att skydda mot effekterna av jordbävningen och tsunamin som 

följde.  

 

21. Turkiye Garanti Bankasi 

Turkiye Garanti Bankasi kopplas till överträdelse av mänskliga rättigheter och FN:s 

konvention om biologisk mångfald genom finansiering av ett vattenkraftverk i 

Turkiet. 

 

22. Volkswagen AG  
Volkswagen kopplas till överträdelse av miljönormer efter att ha fuskat med 

utsläppsdata rörande flera bilmodeller för att uppnå godkända miljöstandarder. 

 

23. Wesfarmers 

Wesfarmers kopplas till överträdelse av mänskliga rättigheter genom import av 

fosfat från Västsahara vilket indirekt finansierar Marockos illegala ockupation av 

området. 

 

24. Zijin Mining Group 

Zijin Mining kopplas till överträdelse av FN:s konvention om biologisk mångfald 

genom sin gruvdrift i Papua Nya Guinea. 


