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Supplerende spørgsmål til ROCKWOOL A/S’ brev af 6. marts 2023 om ROCKWOOL A/S’ aktiviteter i 
Rusland, sag nr. 2023-3672 

 

Vi anerkender modtagelsen af Deres brev af 9. marts 2023 med supplerende spørgsmål til vores brev af 6. 
marts 2023. 
 
Som nævnt i vores svar af 6. marts varetages hele ROCKWOOL koncernens salg i Rusland af de Russiske 
Datterselskaber. Alt salg fra ROCKWOOLs europæiske datterselskaber til Rusland foregik derfor til de 
Russiske Datterselskaber. 
 
Som ligeledes nævnt i samme svar har ROCKWOOL A/S overholdt og vil naturligvis fortsat overholde enhver 
russisk relateret sanktion. Det gælder således også EU’s 5. sanktionspakke, hvori eksport til Rusland af 
stenuldsprodukter blev forbudt. Det betød, at ingen nye ordrer måtte accepteres efter 9. april 2022, og at 
allerede bekræftede ordrer skulle være effektueret inden 10. juli 2022. 
 
Den sidste ordre til levering til de Russiske Datterselskaber blev modtaget 6. april 2022, og den sidste 
levering fandt sted den 25. juni 2022. Begge dele altså fuldt inden for rammerne af de vedtagne sanktioner. 
 
Som dokumentation vedhæftes en udskrift fra ROCKWOOL koncernens SAP system, der indeholder en 
oversigt over seneste eksporter til Rusland med dato for sidste leveringsordre modtaget fra de Russiske 
Datterselskaber samt dato for sidste levering til de Russiske Datterselskaber. Det fremgår yderligere, at alle 
de oplistede produkter er normale stenuldsprodukter til brug som udvendig facadebeklædning eller 
indvendigt akustiske lofter. 

Vi ser frem til snarest, og senest mandag den 20. marts 2023, at modtage Erhvervsstyrelsens skriftlige 
tilbagemelding, idet vi gentager, at vi naturligvis står til rådighed med yderligere information, hvis 
Erhvervsstyrelsen ønsker det.  
 
Med venlig hilsen  

     
Kim Junge Andersen, Chief Financial Officer Henrik Frank Nielsen, Senior Vice President 

Bilag: Udskrift fra ROCKWOOL koncernens SAP system 
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