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Konfliktmineraler er mineraler, som er udvundet i og sælges fra lande plaget af 

borgerkrige, andre bevæbnede konflikter eller brud på menneskerettighederne. 

Dette er særligt et problem i Den Demokratiske Republik Congo (DRC), men 

også i visse af DRC’s nabolande, herunder Angola og Sydsudan, er der 

problemer. De vigtigste konfliktmineraler er coltan/tantal, guld, tin og 

wolframit/tungsten.  

 

De amerikanske regler om konfliktmineraler findes i The Dodd-Frank Wall Street 

Reform and Consumer Protection Act fra 2010 (the Dodd-Frank Act). 

 

Reglerne pålægger børsnoterede amerikanske virksomheder at rapportere om 

brugen af konfliktmineraler i deres produkter. Rapporteringspligten trådte i kraft 

den 31. maj 2014. Reglerne finder således ikke direkte anvendelse på Solar. 

 

Men af kommercielle grunde, vil Solar naturligvis assistere vores kunder 

vedrørende oplysninger om konfliktmineraler i produkter fra vores 

samhandelspartnere. 
 

Da Solar ikke kan underskrive generelle erklæringer på, at alle produkter i vort 

sortiment overholder reglerne om konfliktmineraler, men kun kan forholde os til 

konkrete tilfælde bedes De oplyse, hvilke Solar produkter, der ønskes undersøgt 

i form af en produktliste. Dette gøres ved at udfylde vedhæftede standardskema, 

som findes på følgende link: 

http://www.conflictfreesourcing.org/conflict-minerals-reporting-template/ 
 
Vi håber på Deres forståelse i denne henseende.  

 

Solar henviser til, at oplysningerne udelukkende beror på informationer fra Solars 

leverandører, således frasiger Solar sig et erstatningsansvar for rigtigheden og 

fuldstændigheden af disse oplysninger. 

 

Såfremt De har behov for at få informationerne opdaterede, bedes De på ny rette 

henvendelse til Solar jf ovenstående. 

http://www.conflictfreesourcing.org/conflict-minerals-reporting-template/
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Skulle der alligevel være spørgsmål til Solars arbejde med konfliktmineraler, kan 

der rettes henvendelse til Masterdataafdelingen på masterdata@solar.dk 

 

 
Med venlig hilsen  
 
Peter Pedersen 
Markedsdirektør  

Solar Danmark A/S 
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