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13. marts 2023 
 

Supplerende spørgsmål til ROCKWOOL A/S’ brev af 10. marts 2023 om ROCKWOOL A/S’ aktiviteter i 
Rusland, sag nr. 2023-3672 

 
Tak for Deres brev af 10. marts 2023 angående supplerende spørgsmål til vores brev af 10. marts 2023. 
 
I brevet opfordrer Erhvervsstyrelsen ROCKWOOL A/S til at sende kopi af intern kommunikation eller interne 
retningslinjer el.lign. udsendt af ROCKWOOL A/S i forbindelse med sanktionernes ikrafttræden, der viser 
ROCKWOOL-koncernens stop af eksport af stenuldsprodukter til Rusland.   
 
I forbindelse med 5. sanktionspakke blev forbuddet mod salg af stenuld til Rusland i første omgang  
kommunikeret mundtligt, på grund af den hastende karakter. Som nævnt i ROCKWOOL A/S’ brev af 6. 
marts 2023 til Erhvervsstyrelsen foregik eksport af stenuldsprodukter til det russiske marked udelukkende 
til ROCKWOOLs Russiske Datterselskaber, som (gennem distributører) stod for alt salg til det russiske 
marked. EU-sanktionerne vedrørende eksport af stenuldsprodukter til Rusland blev skriftligt kommunikeret 
til den overordnede direktør for de Russiske Datterselskaber og andre relevante interessenter ved en e-mail 
af 12. april 2022 (se vedhæftet uddrag), hvor der gøres opmærksom på, at der er indført et eksportforbud 
af ”rock-wool” (stenuld) til Rusland for aftaler indgået efter 9. april 2022.  
 
Som nævnt i vores svar af 10. marts 2023, blev den sidste ordre til de Russiske Datterselskaber modtaget 6. 
april og den sidste levering fandt sted den 25. juni 2022. Begge dele vel inden for fristerne i de vedtagne 
sanktioner.  
 
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   Henrik Frank Nielsen 
Chief Financial Officer   Senior Vice President 

 
Bilag: Uddrag af e-mail korrespondance   
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