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Disclaimer:

Dette materiale er udarbejdet udelukkende med henblik på uddannelse, er ikke juridisk rådgivning og er ikke en erstatning for individuel juridisk rådgivning. 
Grundfos, eksportkontrolakademi.dk ApS , oplægsholdere og forfattere kan derfor i intet tilfælde ifalde ansvar for tab eller krav - uanset anledning hertil- hvis en
kursusdeltager eller tredjemand med tab til følge har ageret på baggrund af det på kursus oplyste eller i det tilhørende materiale.



Agenda 

• Hvem er jeg

• Grundfos meget kort

• Dynamisk område

• Hvorfor bruge tid på eksportkontrol og sanktioner

• Hvad er eksportkontrol

• Hvad er sanktioner

• Hvorfor tænke på US sanktioner

• Afrunding og spørgsmål
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Hvem er jeg

• Lars Brodersen 

• Group Export Control Manager i Grundfos

• Globalt ansvar i Grundfos koncernen

• Oplægsholder i ind-og udland

• Medlem af Erhvervsstyrelsens strategiske ekspertudvalg

• Etableret eksportkontrolakademi.dk i 2013

• Også anti-corruption og konkurrenceret

• Advokatbaggrund med Møderet for Landsretten
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Grundfos meget kort

• Grundlagt i 1945 af Poul Due Jensen

• Årlig produktion af mere end 
16 mio. pumpeenheder

• Omsætning på DKK 23.6 mia.
i år 2014

• Mere end 18.500

medarbejdere 
på verdensplan
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Grundfos

5

AMERICAS:
8 salgsselskaber
2 produktionsselskaber
3 andre brands

ASIA/PACIFIC:
12 salgsselskaber
2 produktionsselskaber
2 andre brands

EMEA:
33 salgsselskaber
12 produktionsselskaber
7 andre brands

CHINA:
2 salgsselskaber
2 produktionsselskaber



Dynamisk område
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Iran

Rusland og Ukraine



Hvorfor bruge tid på compliance

• Dårlig presseomtale lokalt og globalt

• Grundige myndighedsundersøgelser af hele supply chain
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Hvorfor bruge tid på compliance?



Hvorfor bruge tid på compliance?



Hvorfor bruge tid på compliance?

• Betydelige bøder, advokatomkostninger og andre indirekte
omkostninger

• Fængsel (i DK op til 6 år og i US 20 år)

• Blacklisting (helt eller delvist)

• Tab af privilegier

• Omdømmemæssig skade

• Snarligt salg eller børsnotering

• Krav fra kunder, leverandører og långivere

• Selv bestemme tempo hvis forebyggende arbejde
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Hvad er eksportkontrol

“HVAD” du handler med

 Formålet med eksportkontrol: At sikre international fred, sikkerhed og 
stabilitet

 Middel: Kontrol med eksporten af kritiske produkter til kritiske lande 
og kritiske slutbrugere. Vedrører både konventionelle våben og 
masseødelæggelsesvåben

 Dual-use produkt: Civilt produkt, der også kan anvendes militært eller 
til udvikling og produktion af masseødelæggelsesvåben
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Hvad er eksportkontrol

“HVAD” du handler med

• Produktet

- Forordning 428/2009 bilag 1 revideret ved Forordning 1382/2014

• Produktets brug

- Indgår produktet i en kritisk sammenhæng?

• Kunden 

• Markedet

- Er det et kritisk land
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Hvad er sanktioner

“HVEM” du handler med

Personer, virksomheder, sektorer og lande der er opført på lister

- fokus på FN, DK/EU og US sanktioner

=> hav styr på og kend din 

- kunde og 

- markedet

Sanktioner indeholdende produktkontrol, ex:
- Rusland (olieindustri)
- Krim/Sevastopol (embargo lignende dvs. meget bredt)
- Iran (fokus på olie- og petrokemisk industri, nukleart program, generel infrastruktur)
- Nordkorea (nukleart program samt luksusting)
- Syrien (bl. a. ting til undertrykkelse af civilbefokning samt luksusting) 13



Hvorfor tænke på US regler

• Specielt kritisk ved samhandel i et af de fem såkaldte US 
embargo lande (Iran, Syrien, Nord Korea, Sudan og Cuba)

US jurisdiktion:

• Hvis produkt har hel el. delvis US oprindelse, da US regler
følger produktet ved senere re-eskport

• Hvis der handles i USD

• Hvis din virksomhed er helt el delvist US ejet

• Hvis der er US statsborgere el Green Card holdere

ansat i din virksomhed, i bestyrelsen eller i øvrigt del af
transaktion 14



Hvis du vil vide mere……………..

Læs mere på www.eksportkontrolakademi.dk. Få nyhedsbrev.
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http://www.eksportkontrolakademi.dk/

