
BILAG XV 

Liste over personer, enheder og organer, jf. artikel 34, stk. 1 og 3 

a) Fysiske personer udpeget i overensstemmelse med artikel 34, stk. 4, litra a) 

Navn (og eventuelle 
kaldenavne) 

Identificerende 
oplysninger 

Dato for 
opførelse på 

listen 
Begrundelse 

1. CHON Chi Bu 

(CHON Chi-bu) 

22.12.2009 Medlem af General Bureau of Atomic 
Energy, tidligere teknisk direktør i Yong
byon. Fotografier viser ham ved en atom
reaktor i Syrien, før den blev bombet af 
Israel i 2007. 

M24 
__________ 

M19 

3. HYON Chol-hae 
(alias HYON Chol 
Hae) 

Fødselsdato: 1934 

Fødested: 
Manchuriet, Kina 

22.12.2009 Marskal i Koreas Folkehær siden april 
2016. Tidligere vicedirektør i Koreas 
Folkehærs afdeling for den generelle 
politik (militær rådgiver for afdøde Kim 
Jong-Il). Valgt som medlem til det 
koreanske arbejderpartis centralkomité i 
maj 2016 på den 7. kongres i det 
koreanske arbejderparti, hvor partiet 
vedtog en beslutning om at videreføre 
DPRK's nukleare program. 

M24 
__________ 

B 

5. O Kuk-Ryol (alias 
O Kuk Ryol) 

Fødselsdato: 1931 

Fødested: 
Jilin-provinsen, 
Kina 

22.12.2009 Tidligere næstformand i den nationale 
forsvarskommission, som var et centralt 
organ for spørgsmål af betydning for 
det nationale forsvar i DPRK, inden den 
blev ændret til kommissionen for statslige 
anliggender (SAC), med ansvar for at 
overvåge erhvervelsen i udlandet af højt
eknologi til det nukleare og det ballistiske 
program. Valgt som medlem til det 
koreanske arbejderpartis centralkomité i 
maj 2016 på den 7. kongres i det 
koreanske arbejderparti, hvor partiet 
vedtog en beslutning om at videreføre 
DPRK's nukleare program. 

M19 

6. PAK Jae-gyong 
(alias Chae-Kyong, 
PAK Jae Gyong) 

Fødselsdato: 1933 

Pas: 554410661 

22.12.2009 Tidligere vicedirektør i folkets væbnede 
styrkers afdeling for den generelle 
politik og tidligere vicedirektør i folkets 
væbnede styrkers logistiske afdeling 
(militær rådgiver for afdøde Kim 
Jong-Il). Til stede ved Kim Jong-Uns 
inspektion af den strategiske raketstyrke
kommando. Medlem af det koreanske 
arbejderpartis centralkomité. 

B 
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kaldenavne) 

Identificerende 
oplysninger 

Dato for 
opførelse på 

listen 
Begrundelse 

7. RYOM Yong 22.12.2009 Direktør i General Bureau of Atomic 
Energy (en enhed udpeget af De 
Forenede Nationer) med ansvar for inter
nationale forbindelser. 

8. SO Sang-kuk (alias 
SO Sang Kuk) 

Fødselsdato: 
mellem 1932 og 
1938 

22.12.2009 Leder af afdelingen for atomfysik på Kim 
Il Sung-Universitetet. 

9. Generalløjtnant 
KIM Yong Chol 

(alias: KIM 
Yong-Chol, KIM 
Young.Chol, KIM 
Young-Cheol, KIM 
Young-Chul) 

Fødselsdato: 1946 

Fødested: 
Pyongan-Pukto, 
DPRK 

19.12.2011 Valgt til medlem af det koreanske arbej
derpartis centrale militærkommission og 
det koreanske arbejderpartis central
komité, næstformand for de interkore
anske forbindelser. Tidligere øverstbefa
lende for Reconnaissance General 
Bureau (RGB). Forfremmet til direktør 
for Front Department i maj 2016 på den 
7. kongres i det koreanske arbejderpartis 
centralkomité. 

10. CHOE Kyong-song 
(alias CHOE Kyong 
song) 

20.5.2016 Generaloberst i Koreas folkehær. 
Tidligere medlem af det koreanske arbej
derpartis centrale militærkommission, 
som er et centralt organ for spørgsmål 
af betydning for det nationale forsvar i 
DPRK. Er på denne måde ansvarlig for 
at støtte eller fremme DPRK's 
programmer i forbindelse med nukleare 
våben, ballistiske missiler eller andre 
masseødelæggelsesvåben. 

11. CHOE Yong-ho 
(alias CHOE Yong 
Ho) 

20.5.2016 Generaloberst i Koreas folkehær/general i 
Koreas folkehærs flyvevåben. Tidligere 
medlem af det koreanske arbejderpartis 
centrale militærkommission, som er et 
centralt organ for spørgsmål af betydning 
for det nationale forsvar i DPRK. 
Kommandør i Koreas folkehærs flyve
våben og luftværn. Er på denne måde 
ansvarlig for at støtte eller fremme 
DPRK's programmer i forbindelse med 
nukleare våben, ballistiske missiler eller 
andre masseødelæggelsesvåben. 

12. HONG Sung-Mu 

(alias HUNG Sun 
Mu, HONG Sung 
Mu) 

Fødselsdato: 
1.1.1942 

20.5.2016 Vicedirektør for Munitions Industry 
Department (MID). Ansvarlig for udvik
ling af programmer vedrørende konven
tionelle våben og missiler, herunder balli
stiske missiler. En af hovedmændene bag 
de industrielle udviklingsprogrammer for 
nukleare våben. Er på denne måde 
ansvarlig for DPRK's nukleare program
mer, ballistiske missilprogrammer eller 
programmer for andre masseødelæggel
sesvåben. 

B 
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13. JO Kyongchol 
(alias JO Kyong 
Chol) 

20.5.2016 General i Koreas folkehær. Tidligere 
medlem af det koreanske arbejderpartis 
centrale militærkommission, som er et 
centralt organ for spørgsmål af betydning 
for det nationale forsvar i DPRK. 
Direktør for den militære sikkerhedskom
mando. Er på denne måde ansvarlig for at 
støtte eller fremme DPRK's programmer i 
forbindelse med nukleare våben, balli
stiske missiler eller andre masseødelæg
gelsesvåben. Ledsagede Kim Jong Un 
til den hidtil største langtrækkende artil
leribeskydningsøvelse. 

14. KIM Chun-sam 
(alias KIM Chun 
Sam) 

20.5.2016 Generalløjtnant, tidligere medlem af det 
koreanske arbejderpartis centrale militær
kommission, som er et centralt organ for 
spørgsmål af betydning for det nationale 
forsvar i DPRK. Direktør for den opera
tionelle afdeling i den koreanske folke
hærs militære hovedkvarter og førstevice
chef for det militære hovedkvarter. Er på 
denne måde ansvarlig for at støtte eller 
fremme DPRK's programmer i forbin
delse med nukleare våben, ballistiske 
missiler eller andre masseødelæggelses
våben. 

15. KIM Chun-sop 
(alias KIM Chun 
Sop) 

20.5.2016 Tidligere medlem af den nationale 
forsvarskommission, der nu er ændret til 
kommissionen for statslige anliggender 
(SAC), der er et centralt organ for 
spørgsmål af betydning for det nationale 
forsvar i DPRK. Er på denne måde 
ansvarlig for at støtte eller fremme 
DPRK's programmer i forbindelse med 
nukleare våben, ballistiske missiler eller 
andre masseødelæggelsesvåben. Til stede 
ved en fotoseance for dem, der bidrog til 
den vellykkede SLBM-afprøvning i maj 
2015. 

M19 

16. KIM Jong-gak 
(alias KIM Jong 
Gak) 

Fødselsdato: 
20.7.1941 

Fødested: Pyon
gyang, DPRK 

20.5.2016 Tidligere direktør i Koreas Folkehærs 
afdeling for den generelle politik. Vice
marskal i Koreas Folkehær, rektor for 
Kim Il-Sungs militære universitet, 
tidligere medlem af det koreanske arbej
derpartis centrale militærkommission, 
som er et centralt organ for spørgsmål 
af betydning for det nationale forsvar i 
DPRK. Er på denne måde ansvarlig for 
at støtte eller fremme DPRK's 
programmer i forbindelse med nukleare 
våben, ballistiske missiler eller andre 
masseødelæggelsesvåben. 

B 

02017R1509 � DA � 23.01.2019 � 016.001 � 153



 

Navn (og eventuelle 
kaldenavne) 

Identificerende 
oplysninger 

Dato for 
opførelse på 

listen 
Begrundelse 

17. KIM Rak Kyom 

(alias KIM 
Rak-gyom, KIM 
Rak Gyom) 

20.5.2016 Firestjernet general, øverstbefalende for 
Strategic Forces (også kaldet Strategic 
Rocket Forces), der på nuværende tids
punkt angiveligt leder fire strategiske og 
taktiske missilenheder, herunder KN08- 
brigaden (ICBM). EU har opført Strategic 
Forces på listen på grund af dens 
medvirken til aktiviteter, der har bidraget 
væsentligt til udbredelsen af masseøde
læggelsesvåben eller deres levering. 
Tidligere medlem af det koreanske arbej
derpartis centrale militærkommission, 
som er et centralt organ for spørgsmål 
af betydning for det nationale forsvar i 
DPRK. Ifølge oplysninger i medierne 
deltog KIM i april 2016 i testen af 
ICBM-motoren sammen med KIM Jong 
Un. Er på denne måde ansvarlig for at 
støtte eller fremme DPRK's programmer 
i forbindelse med nukleare våben, balli
stiske missiler eller andre masseødelæg
gelsesvåben. Gav ordre til en prøveaffy
ring af ballistiske raketter. 

M19 

18. KIM Won-hong 
(alias KIM Won 
Hong) 

Fødselsdato: 
7.1.1945 

Fødested: Pyon
gyang, DPRK 

Pas: 745310010 

20.5.2016 General. Tidligere vicedirektør i Koreas 
Folkehærs afdeling for generel politik. 
Tidligere direktør for den statslige sikker
hedstjeneste. Tidligere minister for 
statens sikkerhed. Medlem af det 
koreanske arbejderpartis centrale militær
kommission og den nationale forsvars
kommission, der var et centralt organ 
for spørgsmål af betydning for det natio
nale forsvar i DPRK, inden den blev 
ændret til kommissionen for statslige 
anliggender (SAC), som er de centrale 
organer for det nationale forsvar i 
DPRK. Er på denne måde ansvarlig for 
at støtte eller fremme DPRK's 
programmer i forbindelse med nukleare 
våben, ballistiske missiler eller andre 
masseødelæggelsesvåben. 

B 

19. PAK Jong-chon 
(alias PAK Jong 
Chon) 

20.5.2016 Generaloberst (generalløjtnant) i Koreas 
folkehær, chef for det koreanske folks 
væbnede styrker, vicestabschef og 
direktør for ildkraftkommandoafdelingen. 
Chef for det militære hovedkvarter og 
direktør for artillerikommandoafdelingen. 
Tidligere medlem af det koreanske arbej
derpartis centrale militærkommission, 
som er et centralt organ for spørgsmål 
af betydning for det nationale forsvar i 
DPRK. Er på denne måde ansvarlig for 

B 
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at støtte eller fremme DPRK's 
programmer i forbindelse med nukleare 
våben, ballistiske missiler eller andre 
masseødelæggelsesvåben. 

20. RI Jong-su (alias RI 
Jong Su) 

20.5.2016 Viceadmiral. Tidligere medlem af det 
koreanske arbejderpartis centrale militær
kommission, som er et centralt organ for 
spørgsmål af betydning for det nationale 
forsvar i DPRK. Øverstkommanderende 
for DPRK's søværn, som er involveret i 
udviklingen af ballistiske missilpro
grammer og udviklingen af DPRK's 
søværns nukleare kapaciteter. Er på 
denne måde ansvarlig for at støtte eller 
fremme DPRK's programmer i forbin
delse med nukleare våben, ballistiske 
missiler eller andre masseødelæggelses
våben. 

M19 

21. SON Chol-ju (alias 
SON Chol Ju) 

20.5.2016 Generaloberst i Koreas Folkehær. Vicedi
rektør med ansvar for organiseringen af 
Koreas Folkehær og tidligere politisk 
direktør for luft- og antiluftstyrkerne, 
der fører tilsyn med udviklingen af 
moderniserede luftværnsraketter. Er på 
denne måde ansvarlig for at støtte eller 
fremme DPRK's programmer i forbin
delse med nukleare våben, ballistiske 
missiler eller andre masseødelæggelses
våben. 

B 

22. YUN Jong-rin (alias 
YUN Jong Rin) 

20.5.2016 General, tidligere medlem af det 
koreanske arbejderpartis centrale militær
kommission og medlem af den nationale 
forsvarskomité, der var et centralt organ 
for spørgsmål af betydning for det natio
nale forsvar i DPRK, inden den blev 
ændret til kommissionen for statslige 
anliggender (SAC), som alle er centrale 
organer for det nationale forsvar i DPRK. 
Er på denne måde ansvarlig for at støtte 
eller fremme DPRK's programmer i 
forbindelse med nukleare våben, balli
stiske missiler eller andre masseødelæg
gelsesvåben. 

M11 
__________ 

B 
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M19 23.  HONG Yong Chil 20.5.2016 Vicedirektør for Munitions Industry 
Department (MID). The Munitions Indu
stry Department � der blev opført på 
listen af FN's Sikkerhedsrådden 2. marts 
2016 � er involveret i afgørende 
aspekter af DPRK's missilprogram. MID 
er ansvarlig for tilsynet med udviklingen 
af DPRK's ballistiske missiler, herunder 
Taepo Dong2, våbenproduktion og 
F&U-programmer. The Second Economic 
Committee og The Second Academy of 
Natural Sciences � ligeledes udpeget i 
august 2010 � hører under MID. MID 
har i de seneste år arbejdet på at udvikle 
det mobile vejgående KN08 ICBM. 
HONG har ledsaget KIM Jong Un i 
forbindelse med en række begivenheder 
med tilknytning til udviklingen af 
DPRK's nukleare og ballistiske missilpro
grammer og vurderes at have spillet en 
afgørende rolle i DPRK's nukleare test 
den 6. januar 2016. Vicedirektør i det 
koreanske arbejderpartis centralkomité. 
Er på denne måde ansvarlig for at støtte 
eller fremme DPRK's programmer i for- 
bindelse med nukleare våben, ballistiske 
missiler eller andre masseødelæggelses
våben. Til stede ved den landbaserede 
test af ICBM-jetmotoren i april 2016. 

M19 24.  RI Hak Chol 

(alias RI Hak Chul, 
RI Hak Cheol) 

Fødselsdato: 
19.1.1963 eller 
8.5.1966 

Pas: 381320634, 
PS-563410163 

20.5.2016 Direktør for Green Pine Associated 
Corporation (»Green Pine«). Ifølge FN's 
sanktionskomité har Green Pine overtaget 
mange af aktiviteterne i Korea Mining 
Development Trading Corporation 
(KOMID). KOMID blev opført på listen 
af komitéen i april 2009 og er DPRK's 
største våbenhandler og hovedeksportør 
af varer og udstyr, der vedrører ballistiske 
missiler og konventionelle våben. Green 
Pine er endvidere ansvarligt for omkring 
halvdelen af de våben og det relaterede 
materiel, som DPRK eksporterer. Green 
Pine er pålagt sanktioner for eksport af 
våben og relateret materiel fra DPRK. 
Green Pine er specialiseret i produktion 
af maritime militærfartøjer og forsvars
materiel såsom ubåde, militærfartøjer og 
missilsystemer og har eksporteret torpe
doer og ydet teknisk bistand til iranske 
virksomheder med tilknytning til forsva
ret. Green Pine er opført på listen af FN's 
Sikkerhedsråd. 

B 
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M19 25.  YUN Chang Hyok Fødselsdato: 
9.8.1965 

20.5.2016 Vicedirektør for satellitkontrolcentret, 
National Aerospace Development 
Administration (NADA). NADA er 
genstand for sanktioner i henhold til 
UNSCR 2270 (2016) som følge af invol
vering i DPRK's udvikling af rumviden
skab og rumteknologi, herunder opsen
delse af satellitter og løfteraketter. 
UNSCR 2270 (2016) fordømte DPRK's 
opsendelse af satellitter den 7. februar 
2016 som værende anvendelse af balli
stisk missilteknologi og en alvorlig over
trædelse af resolutionerne 1718 (2006), 
1874 (2009), 2087 (2013) og 2094 
(2013). Er på denne måde ansvarlig for 
at støtte eller fremme DPRK's 
programmer i forbindelse med nukleare 
våben, ballistiske missiler eller andre 
masseødelæggelsesvåben. 

M19 26.  RI Myong Su Fødselsdato: 1937 

Fødested: Myong
chon, North 
Hamgyong, DPRK 

7.4.2017 Næstformand for den centrale militær
kommission i det koreanske arbejderparti 
og stabschef i folkets væbnede styrker. I 
denne egenskab indtager Ri Myong Su en 
nøglestilling med henblik på nationalt 
forsvar og er ansvarlig for at støtte eller 
fremme DPRK's programmer i forbin
delse med nukleare våben, ballistiske 
missiler eller andre masseødelæggelses
våben. 

M19 27.  SO Hong Chan Fødselsdato: 
30.12.1957 

Fødested: Kang
won, DPRK 

Pas: 
PD836410105 

Udløbsdato: 
27.11.2021 

7.4.2017 Første viceminister for folkets væbnede 
styrker, medlem af det koreanske arbej
derpartis centrale militærkommission og 
generaloberst i folkets væbnede styrker. 
I denne egenskab er So Hong Chan 
ansvarlig for at støtte eller fremme 
DPRK's programmer i forbindelse med 
nukleare våben, ballistiske missiler eller 
andre masseødelæggelsesvåben. 

M19 28.  WANG Chang Uk Fødselsdato: 
29.5.1960 

7.4.2017 Minister for industri og atomenergi. I 
denne egenskab er Wang Chang Uk 
ansvarlig for at støtte eller fremme 
DPRK's programmer i forbindelse med 
nukleare våben, ballistiske missiler eller 
andre masseødelæggelsesvåben. 

M19 29.  JANG Chol Fødselsdato: 
31.3.1961 

Fødested: Pyon
gyang, DPRK 

Pas: 563310042 

7.4.2017 Formand for videnskabernes akademi, en 
organisation, der beskæftiger sig med 
udviklingen af teknologiske og videnska
belige kapaciteter i DPRK. I denne egen
skab indtager Jang Chol en strategisk 
position for udviklingen af DPRK's 
nukleare aktiviteter og er DPRK's 
programmer i forbindelse med nukleare 
våben, ballistiske missiler eller andre 
masseødelæggelsesvåben. 

B 
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M11 
__________ 

M5 

M19 30.  RI Pyong Chol Fødselsdato: 1948 

Første vicedirek
tør, Munitions 
Industry Depart
ment 

16.10.2017 Indtager som ledende direktør i Muni
tions Industry Department en nøgleposi
tion i DPRK's ballistiske missilprogram. 
Til stede ved de fleste tests af ballistiske 
missiler og holder briefinger for Kim 
Jong Un, herunder under atomprøve
sprængningen og ceremonien i januar 
2016. 

B 
b) Juridiske personer, enheder og organer udpeget i overensstemmelse med 

artikel 34, stk. 4, litra a) 

Navn (og eventuelle 
kaldenavne) 

Sted 
Dato for 

opførelse på 
listen 

Begrundelse 

1. Korea Pugang 
mining and Machi
nery Corporation 
ltd 

22.12.2009 Datterselskab af Korea Ryongbong 
General Corporation (enhed, som er 
opført på listen af FN's Sikkerhedsråd 
den 24.4.2009). Det administrerer fabrik
ker, der fremstiller aluminiumspulver, der 
kan benyttes i forbindelse med missiler. 

2. Korean Ryengwang 
Trading Corpora
tion 

Rakwon-dong, 
Pothonggang 
District, Pyon
gyang, DPRK 

22.12.2009 Datterselskab af Korea Ryongbong 
General Corporation (enhed, som er 
opført på listen af FN's Sikkerhedsråd 
den 24.4.2009). 

3. Sobaeku United 
Corp (alias Soba
eksu United Corp) 

22.12.2009 Statsejet virksomhed, der deltager i forsk
ning i eller erhvervelse af følsomme 
produkter eller følsomt udstyr. Den ejer 
en række naturgrafitminer, der leverer 
råvarer til to forarbejdningsfabrikker, der 
bl.a. fremstiller grafitblokke, der kan 
benyttes til ballistiske formål. 

4. Atomforskningscen
tret i Yongbyon 

22.12.2009 Forskningscenter, der har medvirket til 
fremstilling af plutonium af militær kvali
tet. Centeret hører under General Bureau 
of Atomic Energy (enhed, som er opført 
på listen af FN's Sikkerhedsråd den 
16.7.2009). 

M11 
__________ 

M5 

M19 5.  Koreas Folkehær 16.10.2017 Koreas Folkehær omfatter Strategic 
Rocket Force, som kontrollerer DPRK's 
nukleare og konventionelle strategiske 
missilenheder. Strategic Rocket Force er 
opført på listen ved UNSCR 2356 (2017). 

B 
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1. JON Il-chun (alias 
JON Il Chun) 

Fødselsdato: 
24.8.1941 

22.12.2010 I februar 2010 blev KIM Tong-un afsat 
som direktør for Office 39, der blandt 
andre aktiviteter er ansvarlig for indkøb 
af produkter fra DPRK's diplomatiske 
repræsentationer, hvorved sanktionerne 
omgås. Han blev afløst af JON Il-chun. 
Repræsentant for den nationale forsvars
kommission, som var et centralt organ for 
spørgsmål af betydning for DPRK's 
nationale forsvar, inden den blev ændret 
til kommissionen for statslige anliggender 
(SAC), blev valgt som generaldirektør for 
statsudviklingsbanken i marts 2010. Valgt 
som suppleant til det koreanske arbejder
partis centralkomité i maj 2016 på den 7. 
kongres i det koreanske arbejderparti, 
hvor partiet vedtog en beslutning om at 
videreføre DPRK's nukleare program. 

2. KIM Tong-un (alias 
KIM Tong Un) 

22.12.2009 Tidligere direktør for »Office 39« i det 
koreanske arbejderpartis centralkomité, 
som beskæftiger sig med sprednings
finansiering. Stod i 2011 angiveligt for 
»Office 38«, der skulle skaffe midler til 
ledere og medlemmer af eliten. 

M16 
__________ 

M15 

M19 3.  KIM Yong Nam 
(KIM Yong-Nam, 
KIM Young-Nam, 
KIM Yong-Gon) 

Fødselsdato: 
2.12.1947 

Fødested: Sinuju, 
DPRK 

20.4.2018 KIM Yong Nam er af ekspertpanelet 
identificeret som agent ved Reconnais
sance General Bureau, en enhed, som er 
udpeget af De Forenede Nationer. Han og 
hans søn KIM Su Gwang er af ekspert
panelet identificeret som værende invol
veret i et mønster af vildledende finansiel 
praksis, der kunne bidrage til DPRK's 
nukleare programmer, ballistiske missil
programmer eller programmer for andre 
masseødelæggelsesvåben. KIM Yong 
Nam har åbnet forskellige anfordrings- 
og opsparingskonti i Unionen og har 
været involveret i forskellige store bank
overførsler til bankkonti i Unionen eller 
til konti uden for Unionen, mens han 
arbejdede som diplomat, herunder til 
konti i sin søn KIM Su Gwangs og 
svigerdatter KIM Kyong Huis navn. 
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M19 4.  DJANG Tcheul Hy 

(JANG Tcheul-hy, 
JANG Cheul-hy, 
JANG Chol-hy, 
DJANG Cheul-hy, 
DJANG Chol-hy, 
DJANG Tchoul-hy, 
KIM Tcheul-hy) 

Fødselsdato: 
11.5.1950 

Fødested: 
Kangwon 

20.4.2018 DJANG Tcheul Hy har sammen med sin 
mand, KIM Yong Nam, sin søn KIM Su 
Gwang og sin svigerdatter KIM Kyong 
Hui været involveret i et mønster af vild
ledende finansiel praksis, der kunne 
bidrage til DPRK's nukleare programmer, 
ballistiske missilprogrammer eller 
programmer for andre masseødelæggel
sesvåben. Hun var indehaver af flere 
bankkonti i Unionen, som hendes søn 
KIM Su Gwang havde åbnet i hendes 
navn. Hun var også involveret i flere 
bankoverførsler fra konti fra svigerdat
teren KIM Kyong Hui til bankkonti 
uden for Unionen. 

M19 5.  KIM Su Gwang 

(KIM Sou-Kwang, 
KIM Sou-Gwang, 
KIM Son-Kwang, 
KIM Su-Kwang, 
KIM Soukwang, 
KIM Su-gwang, 
KIM Son-gwang) 

Fødselsdato: 
18.8.1976 

Fødested: Pyon
gyang, DPRK 

20.4.2018 KIM Su Gwang er af ekspertpanelet iden
tificeret som agent ved Reconnaissance 
General Bureau, en enhed, som er 
udpeget af De Forenede Nationer. Han 
og hans far, KIM Yong Nam, er af 
ekspertpanelet identificeret som værende 
involveret i et mønster af vildledende 
finansiel praksis, der kunne bidrage til 
DPRK's nukleare programmer, ballistiske 
missilprogrammer eller programmer for 
andre masseødelæggelsesvåben. KIM Su 
Gwang har åbnet adskillige bankkonti i 
flere medlemsstater, herunder i familie
medlemmers navn. Han har været invol
veret i forskellige store bankoverførsler til 
bankkonti i Unionen eller til konti uden 
for Unionen, mens han arbejdede som 
diplomat, herunder til konti i sin ægte
fælle, KIM Kyong Huis, navn. 
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M19 6.  KIM Kyong Hui Fødselsdato: 
6.5.1981 

Fødested: Pyon
gyang, DPRK 

20.4.2018 KIM Kyong Hui har sammen med sin 
mand, KIM Su Gwang, sin svigerfar, 
KIM Yong Nam, og sin svigermor, 
DJANG Tcheul Hy, været involveret i 
et mønster af vildledende finansiel prak
sis, der kunne bidrage til DPRK's 
nukleare programmer, ballistiske missil
programmer eller programmer for andre 
masseødelæggelsesvåben. Hun modtog 
flere bankoverførsler fra sin mand, KIM 
Su Gwang, og sin svigerfar, KIM Yong 
Nam, og overførte penge til konti uden 
for Unionen i sit eget eller sin svigermor, 
DJANG Tcheul Hys, navn. 
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a) Fysiske personer 
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oplysninger 

Dato for opførelse 
på listen 

Begrundelse 

1. KIM Hyok Chan Fødselsdato: 9.6.1970 

Pasnr.: 563410191 
Sekretær ved DPRK's 
ambassade i Luanda 

16.10.2017 Kim Hyok Chan har været repræsentant 
for Green Pine, en enhed, der er opført på 
FN's liste, og har bl.a. forhandlet 
kontrakter om renovering af angolanske 
flådefartøjer, hvilket er i strid med de 
forbud, som blev indført ved FN's Sikker
hedsråds resolutioner. 

M10 

2. CHOE Chan Il 22.1.2018 Direktør for Dandong-kontoret i Korea 
Heungjin Trading Company, en enhed 
udpeget af FN. Korea Heungjin anvendes 
af KOMID, en anden enhed udpeget af 
FN, til handelsformål. KOMID blev 
udpeget af FN's sanktionskomité i april 
2009 og er DPRK's største våbenhandler 
og hovedeksportør af varer og udstyr, der 
vedrører ballistiske missiler og konven
tionelle våben. 

3. KIM Chol Nam 22.1.2018 Direktør for Dandong-filialen af Soba
eksu United Corp., som er udpeget af 
Unionen. Repræsentant for Beijing-fi
lialen af Korea Changgwang Trading 
Corporation, som af FN's ekspertpanel 
er identificeret som et alias for KOMID. 
KOMID blev udpeget af Sanktionskomi
téen i april 2009 og er DPRK's største 
våbenhandler og hovedeksportør af varer 
og udstyr, der vedrører ballistiske missiler 
og konventionelle våben. 

M19 

4. JON Chol Young 

alias: JON Chol 
Yong 

Pasnr.: 563410192 

Diplomat på DPRK's 
ambassade i Angola 

Fødselsdato: 
30.4.1975 

22.1.2018 Repræsentant i Angola for Green Pine 
Associated Corporation og DPRK-di
plomat akkrediteret til Angola. 

Green Pine er af FN udpeget pga. aktivi
teter, der bl.a. omfatter brud på FN's 
våbenembargo. Green Pine har også 
forhandlet kontrakter om renovering af 
angolanske flådefartøjer, hvilket er i 
strid med de forbud, som blev indført 
ved De Forenede Nationers Sikkerheds
råds resolutioner. 
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5. AN Jong Hyuk 

alias An Jong Hyok 

Diplomat på DPRK's 
ambassade i Egypten 

Fødselsdato: 
14.3.1970 

Pasnr.: 563410155 

22.1.2018 Repræsentant for Saeng Pil Trading 
Corporation, et alias for Green Pine 
Associated Corporation, og DPRK-di
plomat i Egypten. 

Green Pine er af FN udpeget pga. aktivi
teter, der bl.a. omfatter brud på FN's 
våbenembargo. 

An Jong Hyuk blev bemyndiget til at 
drive alle typer virksomhed på vegne af 
Saeng Pil, herunder undertegning og 
gennemførelse af kontrakter og bankfor
retning. Selskabet er specialiseret i 
bygning af flådefartøjer og udformning, 
fremstilling og installation af udstyr til 
elektronisk kommunikation og navigation 
til søs. 

6. CHOL Yun Tredjesekretær på 
DPRK's ambassade i 
Kina 

22.1.2018 Chol Yun er af FN's ekspertpanel identi
ficeret som kontaktperson for DPRK-sel
skabet General Precious Metal, som er 
involveret i salg af lithium-6, et produkt 
omfattet af FN's forbud, og DPRK-diplo
mat. 

General Precious Metal er tidligere af 
Unionen identificeret som et alias for 
den FN-udpegede enhed Green Pine. 

7. CHOE Kwang Hyok 22.1.2018 Choe Kwang Hyok har fungeret som 
repræsentant for Green Pine Associated 
Corporation, en enhed udpeget af FN. 

Choe Kwang Hyok er af FN's ekspert
panel identificeret som leder af Beijing 
King Helong International Trading Ltd, 
et alias for Green Pine. Han er også af 
FN's ekspertpanel identificeret som 
direktør for Hong Kong King Helong 
Int'l Trading Ltd og driftsansvarlig i 
DPRK-enheden ved navn Beijing repre
sentative office of Korea Unhasu 
Trading Company, som også er aliasser 
for Green Pine. 

8. KIM Chang Hyok 

alias James Jin eller 
James Kim 

Fødselsdato: 
29.4.1963 

Fødested: 
N. Hamgyong 

Pasnr.: 472130058 

22.1.2018 KIM Chang Hyok er af FN's ekspertpanel 
identificeret som repræsentant for Pan 
Systems Pyongyang i Malaysia. Pan 
Systems Pyongyang er udpeget af 
Unionen for bistand med omgåelsen af 
sanktioner, som er indført af De Forenede 
Nationers Sikkerhedsråd, gennem forsøg 
på salg af våben og relateret materiale 
til Eritrea. Pan Systems er også kontrol
leret af og arbejder på vegne af Recon
naissance General Bureau, som er 
udpeget af De Forenede Nationer. 
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Etablerede adskillige konti i Malaysia 
under navne for dækvirksomheder af 
»Glocom«, der selv er en dækvirksomhed 
af den udpegede enhed Pan Systems 
Pyongyang. 

9. PARK Young Han 22.1.2018 Direktør for Beijing New Technology, 
som af FN's ekspertpanel er identificeret 
som en dækvirksomhed for KOMID. 
KOMID blev udpeget af Sanktionskomi
téen i april 2009 og er DPRK's største 
våbenhandler og hovedeksportør af varer 
og udstyr, der vedrører ballistiske missiler 
og konventionelle våben. 

Juridisk repræsentant for Guancaiweixing 
Trading Co., Ltd, som af FN's ekspert
panel blev identificeret som befragteren 
af en beslaglagt last til Eritrea af militær
relaterede produkter i august 2012. 

10. RYANG Su Nyo Fødselsdato: 
11.8.1959 

Fødested: Japan 

22.1.2018 Direktør for Pan Systems Pyongyang. 
Pan Systems Pyongyang er udpeget af 
Unionen for bistand med omgåelsen af 
sanktioner, som er indført af De Forenede 
Nationers Sikkerhedsråd, gennem forsøg 
på salg af våben og relateret materiale 
til Eritrea. Pan Systems er også kontrol
leret af og arbejder på vegne af Recon
naissance General Bureau, som er 
udpeget af De Forenede Nationer. 

11. PYON Won Gun Fødselsdato: 
13.3.1968 

Fødested: 
S. Phyongan 

Tjenestepasnr.: 
836220035 

Pasnr.: 290220142 

22.1.2018 Direktør for Glocom, en dækvirksomhed 
for Pan Systems Pyongyang. Pan 
Systems Pyongyang er udpeget af 
Unionen for bistand med omgåelsen af 
sanktioner, som er indført af De Forenede 
Nationers Sikkerhedsråd, gennem forsøg 
på salg af våben og relateret materiale 
til Eritrea. Pan Systems er også kontrol
leret af og arbejder på vegne af Recon
naissance General Bureau, som er 
udpeget af De Forenede Nationer. 

Glocom averterer med radiokommunika
tionsudstyr til militære og paramilitære 
organisationer. 

Pyon Won Gun er også af FN's ekspert
panel identificeret som en DPRK-stats
borger, der driver Pan Systems Pyon
gyang. 
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12. PAE Won Chol Fødselsdato: 
30.8.1969 

Fødested: Pyongyang 

Diplomatpasnr.: 
654310150 

22.1.2018 Pae Won Chol er af FN's ekspertpanel 
identificeret som en DPRK-statsborger, 
der driver Pan Systems Pyongyang. Pan 
Systems Pyongyang er udpeget af 
Unionen for bistand med omgåelsen af 
sanktioner, som er indført af De Forenede 
Nationers Sikkerhedsråd, gennem forsøg 
på salg af våben og relateret materiale 
til Eritrea. Pan Systems er også kontrol
leret af og arbejder på vegne af Recon
naissance General Bureau, som er 
udpeget af De Forenede Nationer. 

13. RI Sin Song 22.1.2018 Ri Sin Song er af FN's ekspertpanel iden
tificeret som en DPRK-statsborger, der 
driver Pan Systems Pyongyang. Pan 
Systems Pyongyang er udpeget af 
Unionen for bistand med omgåelsen af 
sanktioner, som er indført af De Forenede 
Nationers Sikkerhedsråd, gennem forsøg 
på salg af våben og relateret materiale 
til Eritrea. Pan Systems er også kontrol
leret af og arbejder på vegne af Recon
naissance General Bureau, som er 
udpeget af De Forenede Nationer. 

14. KIM Sung Su 22.1.2018 KIM Sung Su er af FN's ekspertpanel 
identificeret som repræsentant for Pan 
Systems Pyongyang i Kina. Pan 
Systems Pyongyang er udpeget af 
Unionen for bistand med omgåelsen af 
sanktioner, som er indført af De Forenede 
Nationers Sikkerhedsråd, gennem forsøg 
på salg af våben og relateret materiale 
til Eritrea. Pan Systems er også kontrol
leret af og arbejder på vegne af Recon
naissance General Bureau, som er 
udpeget af De Forenede Nationer. 

15. KIM Pyong Chol 22.1.2018 Kim Pyong Chol er af FN's ekspertpanel 
identificeret som en DPRK-statsborger, 
der driver Pan Systems Pyongyang. Pan 
Systems Pyongyang er udpeget af 
Unionen for bistand med omgåelsen af 
sanktioner, som er indført af De Forenede 
Nationers Sikkerhedsråd, gennem forsøg 
på salg af våben og relateret materiale 
til Eritrea. Pan Systems er også kontrol
leret af og arbejder på vegne af Recon
naissance General Bureau, som er 
udpeget af De Forenede Nationer. 
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16. CHOE Kwang Su Tredjesekretær på 
DPRK's ambassade i 
Sydafrika 

Fødselsdato: 
20.4.1955 

Pasnr.: 381210143 
(udløbsdato: 
3.6.2016) 

22.1.2018 Choe Kwang Su er af FN's ekspertpanel 
identificeret som repræsentant for 
Haegeumgang Trading Company. I 
denne egenskab undertegnede Choe 
Kwang Su en kontrakt om militært 
samarbejde mellem DPRK og Mozam
bique, hvilket er i strid med de forbud, 
som blev indført ved De Forenede Natio
ners Sikkerhedsråds resolutioner. 
Kontrakten vedrørte levering af våben 
og dertil knyttet materiel til Monte 
Binga, et selskab kontrolleret af Mozam
biques regering. 

17. PAK In Su 

alias Daniel Pak 

Fødselsdato: 
22.5.1957 

Fødested: 
N. Hamgyong 

Diplomatpasnr.: 
290221242 

22.1.2018 Pak In Su er af FN's ekspertpanel identi
ficeret som værende involveret i aktivi
teter i forbindelse med salg af kul fra 
DPRK i Malaysia, hvilket er i strid med 
de forbud, som blev indført ved De 
Forenende Nationers Sikkerhedsråds 
resolutioner. 

18. SON Young-Nam Førstesekretær på 
DPRK's ambassade i 
Bangladesh 

22.1.2018 Son Young-Nam er af FN's ekspertpanel 
identificeret som værende involveret i 
smugling af guld og andre produkter til 
DPRK, hvilket er i strid med de forbud, 
som blev indført ved De Forenede Natio
ners Sikkerhedsråds resolutioner. 
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19. KIM Il-Su 

alias: KIM Il Su 

Født den 2.9.1965 

Fødested: Pyongyang, 
DPRK 

3.7.2015 Chef i genforsikringsafdelingen i Korea 
National Insurance Corporation (KNIC) 
med base i hovedsædet i Pyongyang og 
tidligere bemyndiget øverste repræsentant 
for KNIC i Hamburg, som handler på 
vegne af KNIC eller efter dets 
anvisninger. 

20. KANG Song-Sam 

alias: KANG Song 
Sam 

Født den 5.7.1972 

Fødested: Pyongyang, 
DPRK 

3.7.2015 Tidligere bemyndiget repræsentant for 
Korea National Insurance Corporation 
(KNIC) i Hamburg, som fortsat handler 
for eller på vegne af KNIC eller efter dets 
anvisninger. 

21. CHOE Chun-Sik 

alias: CHOE Chun 
Sik 

Født den 23.12.1963 

Fødested: Pyongyang, 
DPRK 

Pasnr.: 745132109 

Gyldigt indtil 
12.2.2020 

3.7.2015 Direktør i genforsikringsafdelingen i 
Korea National Insurance Corporation 
(KNIC) med base i hovedsædet i Pyon
gyang, som handler på vegne af KNIC 
eller efter dets anvisninger. 

22. SIN Kyu-Nam 

alias: SIN Kyu Nam 

Født den 12.9.1972 

Fødested: Pyongyang, 
DPRK 

Pasnr.: PO472132950 

3.7.2015 Direktør i genforsikringsafdelingen i 
Korea National Insurance Corporation 
(KNIC) med base i hovedsædet i Pyon
gyang og tidligere bemyndiget øverste 
repræsentant for KNIC i Hamburg, som 
handler på vegne af KNIC eller efter dets 
anvisninger. 
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23. PAK Chun-San 

alias: PAK Chun San 

Født den 18.12.1953 

Fødested: Pyongyang, 
DPRK 

Pasnr.: PS472220097 

3.7.2015 Direktør i genforsikringsafdelingen i 
Korea National Insurance Corporation 
(KNIC) med base i hovedsædet i Pyon
gyang mindst frem til december 2015 og 
tidligere bemyndiget øverste repræsentant 
for KNIC i Hamburg, som fortsat handler 
for eller på vegne af KNIC eller efter dets 
anvisninger. 

24. SO Tong Myong Født den 10.9.1956 3.7.2015 Administrerende direktør for Korea 
National Insurance Corporation (KNIC), 
direktionsformand for KNIC (juni 2012). 
Generaldirektør for Korean National Insu
rance Corporation, september 2013, og 
handler på vegne af KNIC eller efter 
dets anvisninger. 
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b) Juridiske personer, enheder og organer 

Navn (og eventuelle 
kaldenavne) 

Sted 
Dato for opførelse 

på listen 
Begrundelse 

1. Korea International 
Exhibition Corpora
tion 

16.10.2017 Korea International Exhibition Corpora
tion har hjulpet udpegede enheder med 
at omgå sanktioner ved at afholde Pyon
gyang International Trade Fair, som giver 
udpegede enheder mulighed for at over
træde FN-sanktioner ved at fortsætte 
økonomisk aktivitet. 

2. Korea Rungrado 
General Trading 
Corporation 

alias Rungrado 
Trading Corporation 

Adresse: Segori-dong, 
Pothonggang District, 
Pyongyang, DPRK 

Telefonnummer: 
+850-2-18111- 
3818022 

Fax: +850-2-3814507 

E-mail: rrd@co. 
chesin.com 

16.10.2017 Korea Rungrado General Trading Corpo
ration har medvirket til overtrædelse af de 
sanktioner, der blev indført ved FN's 
Sikkerhedsråds resolutioner, ved at 
sælge Scudmissiler til Egypten. 

3. Maritime Administra
tive Bureau 

alias North Korea 
Maritime Administra
tion Bureau 

Adresse: 
Ryonhwa-2Dong, 
Central District, 
Pyongyang, DPRK 

PO Box 416 

Telefonnummer: 
+850-2-181118059 

Fax: +850 2 381 
4410 

E-mail: mab@ 
silibank.net.kp 

Websted: 
www.ma.gov.kp 

16.10.2017 Maritime Administrative Bureau har 
medvirket til omgåelse af de sanktioner, 
der er indført af FN's Sikkerhedsråd, 
herunder ved at omdøbe og omregistrere 
udpegede enheders aktiver og give fartø
jer, som er omfattet af FN's sanktioner, 
falske dokumenter. 
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4. Pan Systems Pyon
gyang 

alias Wonbang 
Trading Co. 

Adresse: Room 818, 
Pothonggang Hotel, 
Ansan-Dong, Pyong
chon district, Pyon
gyang, DPRK 

16.10.2017 Pan Systems har medvirket til omgåelse 
af de sanktioner, der er indført af FN's 
Sikkerhedsråd, ved at forsøge at sælge 
våben og materiel i tilknytning hertil til 
Eritrea. 

Pan Systems kontrolleres også af og 
arbejder på vegne af Reconnaissance 
General Bureau, som er udpeget af FN. 
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BILAG XVIII 

Fartøjer som omhandlet i artikel 43, stk. 1, litra d), e) og f) 
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