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Opfølgning på FLSmidth A/S’ redegørelse af 30. marts 2022 

 

Erhvervsstyrelsen modtog i marts 2022 underretning om, at FLSmidth A/S 

(herefter ”Virksomheden”) fra sommeren 2021 til december 2021 har samar-

bejdet med det belarussiske selskab Slavkali. 

 

Slavkali skulle angiveligt være ejet af Mikhail Safarbekovich Gutseriev (heref-

ter ”Mikhail Gutseriev”), som den 21. juni 2022 blev omfattet af EU-sanktioner 

ved gennemførelsesfor-ordning nr. 2021/997, som ændrer forordning 765/2006 

om restriktive foranstaltninger over for Belarus. Mikhail Gutseriev blev således 

omfattet af bilag I til forordningen. Af de identificerende oplysninger om Mi-

khail Gutseriev fremgik bl.a. følgende: ”Forretningsmand, ejer af virksomhe-

derne Safmar, Slavkali og Slavneft”. 

 

Af forordning nr. 765/2006, artikel 2, stk. 2, fremgår det, at ingen pengemidler 

eller økonomiske ressourcer, hverken direkte eller indirekte, må stilles til rå-

dighed for eller være til fordel for de fysiske og juridiske personer, enheder og 

organer, der er opført på listen i bilag I. 

 

På denne baggrund fandt styrelsen, at der var behov for at foretage en nærmere 

undersøgelse af, om Virksomheden ved samarbejdet med Slavkali fra juni 2021 

til december 2021 havde stillet pengemidler eller økonomiske ressourcer til rå-

dighed for selskabet, og dermed havde overtrådt artikel 2, stk. 2, i forordning 

nr. 765/2006. 

 

Erhvervsstyrelsen opfordrede derfor Virksomheden til at afgive oplysninger om 

følgende: 

• Virksomhedens samarbejde med det belarussiske selskab Slavkali samt 

Mikhail Gutserievs involvering heri. 

• Virksomhedens tiltag for at sikre, at sanktionerne ikke overtrædes. 

• Andre relevante oplysninger, som kunne bidrage til at oplyse sagen. 

 

Virksomhedens redegørelse 

Virksomheden sendte på baggrund heraf d. 30. marts 2022 virksomhedens re-

degørelse til Erhvervsstyrelsen. Af redegørelsen fremgår det, at Virksomhedens 

tyske og russiske datterselskab i 2020 indgik kontrakter med et kinesisk inve-

steringsselskab om levering af mineudstyr og ingeniørydelser til Slavkali. På 

tidspunktet for kontraktindgåelsen var 99,1 % af aktierne i Slavkali ifølge Virk-

somhedens oplysninger ejet af GCM Global Energy Slavkali (Cyprus) Ltd 

mailto:erst@erst.dk
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(herefter ”GCM”), som på daværende tidspunkt var kontrolleret via en be-

stemmende aktiepost af Mikhail Gutseriev. 

 

Få dage efter d. 21. juni 2021, hvorved Mikhail Gutseriev blev omfattet af EU-

sanktioner, fremkom der imidlertid oplysninger om at Mikhail Gutseriev ikke 

længere kontrollerede Slavkali. Virksomhedens undersøgelser bekræftede, at 

Mikhail Gutseriev havde solgt en del af sin aktiepost i GCM, og ikke længere 

kontrollerede dette selskab. Slavkali ejedes således af Sberbank Investments 

Limited med 33,6 % og af National Bank TRUST PJSC med 25 %. 

 

Af redegørelsen fremgår det endvidere, at sagen d. 24. juni 2021 blev drøftet på 

et onlinemøde mellem repræsentanter for Virksomheden, EU-Kommissionen, 

Udenrigsministeriet samt Dansk Industri. Virksomheden har oplyst, at tilken-

degivelsen på baggrund af oplysningerne om de nye ejerforhold umiddelbart 

var, at Slavkali ikke var omfattet af EU-sanktioner. 

 

Det fremgår også, at Virksomheden drøftede de nye ejerforhold telefonisk med 

en medarbejder i Erhvervsstyrelsen, som ud fra de fremlagte oplysninger var 

enig i, at Slavkali umiddelbart ikke var omfattet af EU-sanktioner. 

 

For at efterprøve de oplysningerne om de nye ejerforhold, som Virksomheden 

havde haft adgang til, fik Virksomheden i august 2021 udarbejdet en rapport 

fra Dow Jones om ejerforholdene. Rapporten bekræftede, at Mikhail Gutseriev 

alene kontrollerer 41,4 % af aktierne i GCM, og at de resterende aktionærer var 

Sberbank Investments Limited med 33,6 % og National Bank TRUST PJSC 

med 25 %. 

 

Erhvervsstyrelsens undersøgelser 

Erhvervsstyrelsen har foretaget en konkret vurdering af sagen og har således 

vurderet, hvorvidt Mikhail Gutseriev, som fortsat er omfattet af EU-sanktioner, 

ejer eller kontrollerer Slavkali. 

 

Erhvervsstyrelsen har via Orbis-databasen lavet et udtræk over aktionærerne i 

GCM. Heraf fremgår det, at Slavkali er ejet af GCM med 41,4 %, Sberbank In-

vestments Limited med 33,6 % og af National Bank TRUST PJSC med 25 %. 

Det fremgår yderligere, at ejeren af GCM er Sait-Salam Safarbekovich Gutse-

riev (herefter ”Sait-Salam”). Sait-Salam er Mikhail Gutserievs bror.  

 

Af en artikel skrevet d. 20. juli 2021 fremgår det, at Mikhail Gutseriev d. 10. 

juni 2021 overdrog ejerskabet af GCM Global Energy til sin bror Sait-Salam. 

Det samme fremgår af denne artikel og denne artikel. Sait-Salam er ikke omfat-

tet af EU-sanktioner, og det må således lægges til grund, at Mikhail Gutseriev 

ikke i perioden juni 2021 til december 2021 direkte ejede Slavkali. 

 

Forbuddet mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed 

for personer omfattet af bilag I, gælder såvel direkte som indirekte. At forbud-

det også gælder indirekte betyder, at det er forbudt at stille pengemidler eller 

økonomiske ressourcer til rådighed for en person, virksomhed eller et organ 

https://time.news/gutseriev-handed-over-control-of-slavkali-to-his-younger-brother/
https://charter97.org/en/news/2021/8/26/434628/
https://www.voiceofbelarus.org/belarus-news/regimes-moneybags-try-to-avoid-the-eu-sanctions/
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som ikke direkte er omfattet af sanktioner, men som ejes eller kontrolleres af 

en person, virksomhed eller et organ, som er omfattet af sanktioner. 

 

Ejerskab 

Det fremgår af EU’s Best Practices, at en person eller enhed kan siges at eje en 

anden person eller enhed, såfremt personen eller enheden ”er i besiddelse af 50 

% eller derover af ejendomsretten til juridiske personer, grupper eller enheder, 

eller har majoritetsinteresse i sådanne foretagender”. 

 

Idet det fremgår at Sait-Salams ejerskab af Slavkali er mindre end 50 %, må det 

umiddelbart lægges til grund, at Sait-Salam ikke kan anses for at eje Slavkali. 

 

Erhvervsstyrelsen har dog indhentet fortolkningsbidrag fra Kommissionen, 

med henblik på at afklare, hvordan begrebet ”majoritetsinteresse” skal forstås. 

EU-Kommissionen har d. 16. maj 2022 til styrelsen oplyst, at begrebet ”majori-

tetsinteresse”, som det findes i artikel 1, stk. 5, i forordning nr. 2580/2001 om 

terrorisme, og som det er gengivet i EU’s Best Practices, skal forstås således, at 

det at have majoritetsinteresse er en paraplybetegnelse for alle former for ejer-

skab som overstiger 50 % i en enhed, uanset om ejerskabet foreligger direkte, 

indirekte (fx via en anden enhed) eller som en kombination heraf. 

 

Idet der ikke er oplysninger som indikerer, at hverken Mikhail eller Sait-Salam 

Gutseriev ejer Slavkali på andre måder end via den direkte aktiepost på 41,4 %, 

må det således lægges til grund, at hverken Sait-Salam eller Mikhail Gutseriev 

skal anses for at eje Slavkali. 

 

Kontrol 

Når det skal vurderes, om en person eller enhed omfattet af EU-sanktioner kon-

trollerer en ikke-udpeget person eller enhed, kan man bl.a. lægge vægt på føl-

gende kriterier, som fremgår af EU’s Best Practices: 

a) at have ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i så-

danne juridiske personers, gruppers eller enheders administrations-, 

ledelses- eller tilsynsorganer 

b) alene i kraft af udøvelsen af sine stemmerettigheder at have udnævnt 

flertallet af de medlemmer i juridiske personers, gruppers eller enhe-

ders administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer, som har fungeret i 

indeværende og det foregående regnskabsår 

c) i medfør af en aftale med andre aktionærer i eller medlemmer af juridi-

ske personer, grupper eller enheder selv at kontrollere flertallet af ak-

tionærernes eller medlemmernes stemmerettigheder i de pågældende 

juridiske personer, grupper eller enheder 

d) at have ret til at udøve en dominerende indflydelse over juridiske per-

soner, grupper eller enheder, i medfør af en aftale med de pågældende 

juridiske personer, grupper eller enheder eller i medfør af en bestem-

melse i deres vedtægter, når det efter den lovgivning, som de juridiske 
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personer, grupper eller enheder henhører under, er tilladt, at de un-

derkastes sådanne aftaler eller vedtægtsbestemmelser 

e) at have beføjelse til at udøve retten til at udøve en dominerende indfly-

delse, jf. litra d), uden at besidde denne ret 

f) at have ret til at benytte alle eller nogle af de juridiske personers, 

gruppers eller enheders aktiver 

g) at forvalte juridiske personer, grupper eller enheder under fælles le-

delse, for hvilke der offentliggøres konsoliderede regnskaber 

h) at hæfte solidarisk for juridiske personers, gruppers eller enheders fi-

nansielle forpligtelser eller garantere herfor. 

 

Erhvervsstyrelsen har ikke oplysninger som indikerer, at Mikhail Gutseriev i 

perioden fra juni 2021 til december 2021 havde en eller flere af ovenstående 

beføjelser eller rettigheder, hvorfor det umiddelbart er styrelsens vurdering, at 

Mikhail Gutseriev i perioden ikke kontrollerede Slavkali. 

 

Af Kommissionens FAQ om indefrysning og forbuddet mod at stille pengemid-

ler og økonomiske ressourcer til rådighed af 4. maj 2022 fremgår det, jf. 

spørgsmål 5, at der, hvis en konkret vurdering af sagen viser, at der er grundlag 

herfor, i visse tilfælde skal ske indefrysning af aktiver som er overdraget fra en 

person, som kort tid efter bliver omfattet af EU-sanktioner, til fx et familiemed-

lem. I forbindelse med denne vurdering kan man bl.a. lægge vægt på følgende 

kriterier: 

 

• “the closeness of business and family ties between the listed per-

son and the third person;  

• the professional independence of the third person now owning 

the assets;  

• previous gifts given to the third person and how they compare to 

the transaction in question;  

• the frequency/regularity of previous gifts to the third person;  

• the content of formal agreements between the listed person and 

the third person; 

• the nature of the assets (e.g. whether these are shares in a com-

pany owned or controlled by the listed person).” 

 

Erhvervsstyrelsen er ikke bekendt med oplysninger som efter styrelsens vurde-

ring kan føre til den konklusion, at Mikhail Gutseriev, på trods af, at ejerskabet 

af GCM er overtaget af hans bror Sait-Salam, i perioden fra juni 2021 til de-

cember 2021 fortsat kontrollerede Slavkali, eller at aktierne i realiteten i denne 

periode stadig tilhørte Mikhail Gutseriev. 

 

Yderligere oplysninger 

Erhvervsstyrelsen har noteret, at Virksomheden kontaktede styrelsen d. 22. juni 

med oplysninger om, at Virksomheden samarbejdede med Slavkali, hvis ejer, 

Mikhail Gutseriev, var blevet omfattet af EU-sanktioner. Virksomheden oply-

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-assets-freezes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-assets-freezes_en.pdf
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ste i den forbindelse, at den var ved at sikre ”fuld stop på den igangværende 

ordre”. Af et telefonnotat samme dag fremgår det, at en medarbejder fra Er-

hvervsstyrelsen kontaktede virksomheden og meddelte den, at samarbejdet med 

Slavkali ikke kunne fortsætte på baggrund af de oplysninger om Slavkalis ejer-

skab, som Virksomheden havde meddelt styrelsen. 

 

Af Virksomhedens redegørelse fremgår det, at der blev holdt et onlinemøde 

den 24. juni 2021 mellem repræsentanter for Virksomheden, EU-

Kommissionen, Udenrigsministeriet samt Dansk Industri. Virksomheden har 

oplyst, at tilkendegivelsen på baggrund af oplysningerne om de nye ejerforhold 

umiddelbart var, at Slavkali ikke var omfattet af EU-sanktioner. Erhvervssty-

relsen har til brug for sagsbehandlingen bedt Udenrigsministeriet og EU-

Kommissionen om at bekræfte Virksomhedens udlægning af konklusionerne på 

mødet. 

 

Udenrigsministeriet har til Erhvervsstyrelsen oplyst følgende om mødets kon-

klusioner: 

 

”Ifølge Udenrigsministeriets notits om sagen, […] havde Kommissionen over-

for FLSmidth A/S oplyst, at Gutseriev’s ejerskab til Slavkali-minen fremgik af 

bevispakken bag sanktionslistningen. Kommissionens vurderede derfor ikke, at 

der kunne ændres noget i den konkrete sag på nuværende tidspunkt. Såfremt 

der kunne føres bevis for, at Slavkali-minen alligevel ikke var ejet af Mikhail 

Gutseriev, ville FLSmidth A/S kunne genoptage samhandlen. En sådan ændring 

af sanktionsregimet ville dog tidligst kunne komme på tale under det kommende 

halvårs-review” 

 

EU-Kommissionen har telefonisk oplyst styrelsen, at den aldrig på møder med 

virksomheder ”blåstempler” konkrete aktiviteter i forhold til EU-sanktioner. 

EU-Kommissionen yder blot generel vejledning om sanktionerne. 

 

Erhvervsstyrelsen bemærker således, at der er forskellige opfattelser af konklu-

sionerne på onlinemødet mellem Kommissionen, Dansk Industri, Virksomhe-

den og Udenrigsministeriet, ligesom der er uoverensstemmelse mellem Er-

hvervsstyrelsens telefonnotat fra samtale med Virksomheden d. 22. juni og 

Virksomhedens udlægning af styrelsens vejledning ift. det konkrete samarbej-

de. 

 

Slavkali blev d. 2. december 2021 omfattet af amerikanske sanktioner med føl-

gende begrundelse: 

 

”Another potash company that provides revenue to the Lukashenka regime is 

Foreign Limited Liability Company Slavkali (Slavkali), which produces potash 

fertilizers in Belarus. Slavkali is currently constructing a mining facility that is 

the largest investment project in Belarus. Slavkali is being designated pursuant 

to E.O. 14038 for operating or having operated in the potash sector of the 

economy of Belarus.” 
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Efter Erhvervsstyrelsens oplysninger var det denne udpegning af Slavkali, der 

fik Virksomheden til at stoppe samarbejdet med Slavkali i december 2021. 

 

Slavkali blev således ikke omfattet af amerikanske sanktioner med henvisning 

til, at Mikhail Gutseriev på dette tidspunkt ejede eller kontrollerede selskabet. 

Det bemærkes i den forbindelse, at Mikhail Gutseriev ikke er underlagt ameri-

kanske sanktioner. 

 

Erhvervsstyrelsen bemærker, at EU-Kommissionen med forordning nr. 

2022/300 af 24. februar 2022 har ændret de såkaldte identificerende oplysnin-

ger om Mikhail Gutseriev. Hvor det tidligere fremgik at Mikhail Gutseriev var 

”ejer af Slavkali”, fremgår det nu, at han er: ”forretningsmand, aktionær og 

bestyrelsesformand i virksomhederne Safmar og Slavkali”. 

 

Erhvervsstyrelsens vurdering 

På baggrund af ovenstående oplysninger om Slavkalis ejerskab, og idet der ik-

ke fremgår oplysninger om, at Mikhail Gutseriev i perioden fra juni 2021 til 

december 2021 skulle have kontrolleret Slavkali, er det Erhvervsstyrelsens 

vurdering, at Slavkali i denne periode ikke skulle anses for at være omfattet af 

EU’s sanktioner. 

 

Det er samlet set Erhvervsstyrelsens vurdering, at Virksomheden, ved at sam-

arbejde med Slavkali i perioden juni 2021 til december 2021, ikke har overtrådt 

bestemmelsen i artikel 2, stk. 2, i EU’s forordning nr. 765/2006 med senere 

ændringer. Erhvervsstyrelsen foretager sig således ikke mere i sagen. 

 

Erhvervsstyrelsen finder det dog kritisabelt, at Virksomheden i redegørelsen 

sendt til Erhvervsstyrelsen den 30. marts 2022 tilsyneladende ikke har gengivet 

konklusionen på mødet med bl.a. Kommissionen og Udenrigsministeriet kor-

rekt, ligesom udlægningen af styrelsens vejledning ift. det konkrete samarbejde 

tilsyneladende ikke er gengivet korrekt. 

 

Erhvervsstyrelsen skal desuden opfordre Virksomheden til at udvise stor op-

mærksomhed i forbindelse med aktiviteter som involverer Belarus og Rusland, 

idet landene nu er underlagt særligt strenge EU-sanktioner. Virksomheden er 

naturligvis velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsen for nærmere vejled-

ning i denne henseende. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Signe Flege 

Kontorchef 


