
 
 

Rundinsvej 55 CVR-nr. info@metrotherm.dk 
DK-3200 Helsinge 20567112 www.metrotherm.dk 
 
 

 

Kære samarbejdspartner, 

Vi skriver for at informere om de gældende sanktioner mod Rusland, som METRO THERM A/S bakker op 
om, som en del af NIBE Gruppen, og som vil blive indført med øjeblikkelig virkning. 

Det betyder kort fortalt, at: 

- METRO THERM A/S vil stoppe AL handel med Rusland, Hviderusland samt de områder i Ukraine, der i 
øjeblikket er besat af Rusland 

- METRO THERM A/S vil stoppe ALLE finansielle transaktioner med Rusland, Hviderusland og de områder 
i Ukraine, der i øjeblikket er besat af Rusland 

Mere specifikt er sanktionerne pålagt af EU, USA, Canada, Japan, Schweiz og flere andre lande opdelt i tre 
kategorier: 

1.  Specifikke personer (ca. 450 nye personer i det russiske parlament, Dumaen og ca. 40 såkaldte 
oligarker) og flere virksomheder 

2.  Finansielle transaktioner (kreditrestriktioner og restriktioner på Swift for nogle banker) 

3.  Produktrestriktioner (produkter med ”dobbelt anvendelse”, dvs. produkter, der kan bruges både til 
deres hovedformål, men også til militære formål). Der er en yderligere gruppe af produkter, der falder 
ind under kravene specifikt for eksport til Rusland og Hviderusland 

Specifikt for METRO THERM A/S betyder det, at hele vores produktsortiment vil blive karakteriseret som 
produkter med dobbelt anvendelse, når de opfylder specifikke toldkoder, og dermed inkluderet i 
sanktionerne. Produkter fra METRO THERM A/S inkluderer, men er ikke begrænset til, varmepumper, 
varmevekslere, vandvarmere, fjernvarmeprodukter, tilbehør, reservedele mm. 

Endelig er det vigtigt at understrege, at et produkt med dobbelt anvendelse, der skal eksporteres uden for 
EU, vil kræve en eksportlicens. Derfor bliver vi også nødt til at informere vores kunder inden for EU om, at 
vi sælger et produkt med dobbelt anvendelse. 

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med denne beslutning, bedes du kontakte din lokale kontaktperson hos 
METRO THERM A/S. 

Vi vil informere dig yderligere, når der sker en udvikling i sagen. 

 

Venlig hilsen 

METRO THERM A/S 

 

 

Christian Brydensholt 

Salgs- & marketingdirektør 
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