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Beslutning om utelukkelse fra investeringer 
 

1. juni 2015 

 

 

Innledning 
KLP og KLP-fondene (heretter omtalt som KLP) besluttet i 2014 å utelukke selskaper som får en høy 

andel av sine inntekter fra kullbasert virksomhet fra sine investeringer. Bakgrunnen for beslutningen 

og hvilke selskaper som ble utelukket kan du lese i tilrådning av 1. desember 2014. 

 

Fra og med 1. juni 2015 har KLP besluttet å utelukke ytterligere fem selskaper på grunn av kullbasert 

virksomhet: China Power International Development, Electric Power Development, FirstEnergy Corp, 

Huadian Power International og Huaneng Power International. 

 

Definisjon og data 
Kullselskaper er definert som selskaper som får en høy andel av sine inntekter fra kullbasert 

virksomhet. Dette er i hovedsak gruveselskaper og kraftselskaper. KLP skal som minimum utelukke 

selskaper som får 50 prosent eller høyere andel av inntekter fra kullbasert virksomhet. 

 

KLP har i løpet av det siste halvåret vurdert definisjonen og grensedragningen som er lagt til grunn for 

uttrekksbeslutningene. Parametere som hva som bør regnes som kullbasert virksomhet, volum for 

kullutvinning og kullbasert strømproduksjon, samt kullekspansjonsplaner kan i fremtiden være 

hensiktsmessige å ta hensyn til. Foreløpig har vi dog ikke et datagrunnlag som er av god nok kvalitet 

eller dekkende nok for våre globale investeringer til å vurdere hvorvidt justeringer er hensiktsmessig. 

Videre ser vi at den valgte grensedragningen i praksis innebærer at mange selskaper som med stor 

sannsynlighet ville blitt rammet av en innføring av andre parametere allerede er utelukket. 

 

Tilrådningene er basert på data for siste rapporterte og analyserte regnskapsår (2013 eller 2014) som 

levert av dataleverandøren Trucost. 

 

Selskapsinformasjon 
De fem selskapene som i denne runden utelukkes er kraftprodusenter. Kullbasert energi står for over 

halvparten av inntektene til selskapene og de blir således rammet av KLPs grense for utelukkelse på 

50 prosent av inntektene fra kullbasert virksomhet. 

 

https://www.klp.no/polopoly_fs/1.29221.1417435083!/menu/standard/file/Beslutning_Kull_261114.pdf
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China Power International Development eier og drifter kraftverk – hovedsakelig kull- og 

vannkraftverk – i Kina.1 Kullbasert energi står for 76 prosent av selskapets inntekter. KLP har ikke 

vært investert i selskapet. 

 

Huaneng Power International utvikler, bygger og drifter kraftverk i Kina.2 Kull er en betydende 

energikilde og står for 96 prosent av selskapets inntekter. KLP hadde investert om lag 9 millioner 

kroner i selskapet ved utgangen av 1. kvartal 2015. 

 

Huadian Power International utvikler, bygger og drifter kraftverk i Kina.3 Kull er en betydende 

energikilde og står for 92 prosent av selskapets inntekter. KLP hadde investert om lag 3 millioner 

kroner i selskapet ved utgangen av 1. kvartal 2015. 

 

Electric Power Development er et japansk kraftselskap som opererer under merkenavnet J-Power.4 

Selskapet har bygget og driver flere titalls kraftverk hvor en betydende del av kraftproduksjonen er 

kullbasert. Kullbasert energi står for 77 prosent av selskapets inntekter. KLP hadde investert om lag 7 

millioner kroner i selskapet ved utgangen av 1. kvartal 2015. 

 

FirstEnergy Corp er et diversifisert energiselskap i USA.5 Ett av virksomhetsområdene er 

kraftproduksjon, hvor kull er en betydende energikilde. Kullbasert energi står for 58 prosent av 

selskapets inntekter. KLP hadde investert om lag 102 millioner kroner i selskapet ved utgangen av 1. 

kvartal 2015. 

 

Beslutning 
KLP og KLP-fondene utelukker China Power International Development, Electric Power 

Development, FirstEnergy Corp, Huadian Power International og Huaneng Power International fra 

sine investeringer fra og med 1. juni 2015. 

                                                      
1 URL: http://www.chinapower.hk/eng/business/review.htm (18.5.2015) 
2 URL: http://www.hpi.com.cn/sites/english/Pages/companyprofile.aspx (1.4.2015) 
3 URL: http://www.hdpi.com.cn/news/NewsAction.action?topMenuId=675 (1.4.2015) 
4 URL: http://www.jpower.co.jp/english/company_info/about/kaisya/pdf/e2014.pdf (1.4.2015) 
5 URL: https://www.firstenergycorp.com/content/fecorp/about.html (1.4.2015) 
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