
Inuussutissarsiornermut Aatsitassanullug Naalakkersuisoq 
Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT 

GOVERNMENT OF GREENLAND 

Medlem af Inatsisartut 
Sara Olsvig 

Svar på spørgsmål nr. 250 

Kære Sara Olsvig 

Du har i henhold til § 37 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsat følgende spørgs
mål til Naalakkersuisut. 

Spørgsmål: 

1. Kan Naalakkersuisut af- eller bekræfte, at grundlæggeren, tidligere eller nuværen
de ejere af Greenland Minerals and Energy Ud. har forbindelser til organiseret kri
minalitet i Australien og finansieret terrorvirksomhed i Somalia i forbindelse med et 
andet olie- og mineralprojekt? 

2. Hvis Naalakkersuisut ikke kan afkræfte, at eventuelle tidligere eller nuværende ak
tieejere af Greenland Minerals and Energy Ud.-aktier (G MEL) har forbindelser til 
organiseret kriminalitet i Australien og finansieret terrorvirksomhed i Somalia i for
bindelse med et andet mineral- og olieprojekf, vil Naalakkersuisut så foranstalte en 
nærmere undersøgelse af karakteren og omfanget af forbindelserne til denne kri
minalitet og terrorvirksomhed? 

3. Såfremt Naalakkersuisut kan bekræfte, at eventuelle tidligere eller nuværende ak
tieejere af Greenland Minerals and Energy Ud. (G MEL) har forbindelser til organi
seret kriminalitet og har finansieret terrorvirksomhed i Somalia, anser Naalak
kersuisut det så for et sikkerhedspolitisk problem for Grønland, at GMEL får licens 
til at udvinde uran i Kuannersuit-uranminen (Kvanefjeldet), der iflg. nogle vurderin
ger bliver den tredje største uranmine i verden? 

4. Hvis Naalakkersuisut anser det for et sikkerhedspolitisk problem for Grønland, at 
Greenland Minerals and Energy Ud. (G MEL) får licens til at udvinde uran i Kuan
nersuit (Kvanefjeldet), hvad vil Naalakkersuisut så gøre? 

Med nedenstående begrundelse:. 

Forskellige australske medier har gennem en årrække beskæftiget sig med Greenland 
Minerals and Energy Ud. (GMEL) som har efterforskningslicens til Kuannersuit ved Narsaq. 
I de mange artikler beskrives blandt andet hvordan GMEL 's grundlægger, tidligere og 
sandsynligvis nuværende hovedaktionær gennem mange år har haft forbindelser til den 
australske organiserede kriminelle underverden, ejer aktieposter og selskaber over hele 
verden under mindst ni forskellige navne og ikke har nogen fast kontakt- eller forretnings
adresse. Den australske presse har endvidere dokumenteret, hvordan han ved flere 
lejligheder har brugt en central figur i den italiensk-australske mafia som mægler i civilretli
ge stridsspørgsmål. I halvfemserne skulle han angiveligt have undsluppet sigtelser for 
narkosmugling og hvidvaskning af penge. 
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Der henvises endvidere til en kronik herom i Dagbladet Information bragt d. 28. november 
2013 (http://www.information.dk/480186)samtendobbeltsprogetkronikiAtuagagdliutit.AG 
nr. 49 bragt d. 4. december 2013. " 

Svar: 

Naalakkersuisut har gennemgået en række af de originale australske artikler skrevet i 

perioden 2009-11, samt journalist Martin Breum artikel herom, hvor denne referer den 

samlede presse, med opfordring til almindelig kritisk læsning og selvstændig eftertanke 

(http://WoNW.martinbreum.dklFiler/File/Aviser/Andre/H%C3%A5rd%20kritik%20af%20GME 

%20i%20australsk%20presse.pdO. 

De pågældende artikler bygger da også primært på antagelser og spekulationer, der ikke er 

nærmere dokumenterede ligesom den kronik der henvises til ligeledes er udokumenteret 

og alene omtaler unavngivne personer. 

Naalakkersuisut har indhentet oplysninger om ejerskabet i Greenland Mining og Energy Ud 

(GMEL), i det at det bemærkes, at ejerskabet i et børsnoteret selskab er baseret på fri og 

uhindret køb og salg af aktier på baggrund af de regler, der gælder for den pågældende 

børs og det land som denne børs er placeret i. Det fremgår af de modtagne oplysninger, at 

GMEL d. 28. november 2013 havde ikke mindre 3.677 ejere, hvoraf de 3.451 havde domicil 

i Australien. Indeholdt i ejerkredsen er en række investeringsforeninger, banker og pensi

onsselskaber. Den pågældende ejerkreds synes derfor umiddelbart ikke at være anderle

des end hvad der er tilfældet for andre børs noterede selskaber. 

Det bemærkes ligeledes at der ikke er noget ulovligt i at eje aktier i et selskab og et børsno

teret selskab ikke kan bestemme, hvem der handler på børsen. Eventuelle aktionærers 

handlinger udenfor deres rolle som aktionærer kan rent juridisk ikke pålægges nogen 

betydning, da et selskab er en selvstændig juridisk enhed. 

Ad 1) 

Som det fremgår af ovenstående havde GMEL d. 28. november 2013 3.677 aktionærer 

(ejere), det er derfor ganske umuligt for Naalakkersuisut at be- eller afkræfte, hvorvidt 

enkelte af disse måtte være involveret i de nævnte forhold. Naalakkersuisut har ligeledes 

ikke kendskab til, at de australske myndigheder eller den børs hvor GMEL's aktier er 

noteret, skulle have taget retlige skridt i den forbindelse. 

Ad 2) 

De påståede forhold ligger udenfor Grønlands grænser. Naalakkersuisut har ikke modtaget 

nogen oplysninger, der indikerer at GMEL eller Greenland Mining og Energy AlS skulle 

have overtrådt grønlandske eller internationale regler på en måde, der kan retfærdigegøre 

en nærmere undersøgelse af ejerkredsen end den Naalakkersuisut allerede har foretaget. 

De enkelte aktionærere har ikke indflydelse på den daglige drift af et selskab og disse 

eventuelle handlinger udenfor selskabets indflydelse kan ikke medføre at selskabet ville få 

et medansvar. Dette ville være i strid med de selskabsretlige regler. 

Ad 3) 

Naalakkersuisut kan som nævnt ikke be- eller afkræfte at aktionærere i GMEL skulle have 

de påståede forbindelse. Det gøres samtidig opmærksom på. at GMEL ikke har en efter

forskningstilladelse og heller ikke vil kunne blive meddelt udnyttelsestilladelsen. Det er 

Greenland Mining and Energy AlS, der har en efterforskningstilladelse i det pågældende 
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område og efter de gældende regler har mulighed for at ansøge om overgang til udnyttelse 

i henhold til de gældende regler herfor. 

Ad 4) 

Indledningsvist bemærkes, at GMEL ikke har en efterforskningstilladelse. Ligesom Naalak

kersuisut ikke har modtaget en ansøgning fra Greenland Mining and Energy AJS om at 

overgå fra efterforskning til udnyttelse. I forbindelse med en eventuel ansøgning herom, vil 

sikkerhedspolitiske aspekter naturligvis blive vurderet. Og såfremt der gives tilladelse til 

udnyttelse af radioaktive mineraler, vil der blive heri blive fastvilkår om afsætning med 

videre i henhold til internationale aftaler. 

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta 

Med venlig hilsen 
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