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Beslutning om endringer i selskaper utelukket 
for kullbasert virksomhet  
Desember 2016 

 

I tråd med KLP og KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er det besluttet å utelukke 

følgende 4 selskap: 

1. Cleco Corporate Holdings LLC 

2. Emera Inc., inkludert obligasjoner utstedt av Emera US Finance LP 

3. Jastrzebska Spólka Weglowa SA 

4. Teco Energy. Inc, inkludert obligasjoner utstedt av Teco Finance 

 

Selskapene utelukkes fordi de har mer enn 30 prosent av inntektene fra kullkraftproduksjon og/eller 

kullutvinning. KLP og KLP-fondene er ikke investert i selskapene på tidspunktet for ekskludering. 

Selskapene er tidligere identifisert som kullselskaper, men ble ikke utelukket da de var utenfor KLPs 

investeringsområdet. De er nå en del av en eller flere referanseindekser, og blir derfor ekskludert fra 

KLP og KLP-fondenes investeringer fra og med 1. desember.  

Ingen selskaper allerede ekskludert under kullkriteriet blir inkludert i denne gjennomgangen.  

 

Informasjon om selskapene 

Cleco Corporate Holdings LLC 

 46,34 prosent av inntekter fra kull, hvorav alt stammer fra produksjon av kullkraft 

 65,00 prosent av kraftproduksjonen fra kull1 

Cleco Corporation er et vertikalt integrert energiselskap fra USA. Totale inntekter fra kraftproduksjon 

er 71,29 prosent, kullkraftproduksjon utgjør 46,34 prosent. Kull står for 65 prosent av 

kraftproduksjonen, resten kommer fra gass.2  

Cleco Corporate Holdings LLC utelukkes fordi mer enn 30 prosent av selskapets inntekter kommer fra 

kullvirksomhet. 

Emera Inc. og Emera US Finance LP 

 30,53 prosent av inntekter fra kull, hvorav alt stammer fra produksjon av kullkraft 

 37,57 prosent av kraftproduksjonen fra kull3 

Emera Inc. har 11 datterselskaper, samt eierandel i 3 andre kraftselskaper. Selskapene og 

investeringene produserer og distribuerer energi i Canada, USA samt fire karibiske land.4 Inntekten fra 

kraftproduksjon fra kull, olje og gass er på henholdsvis 30,53 prosent, 7,32 prosent og 35,53 prosent, 

mens vind, vann, sol og biomasse utgjør resten. Emera har kjøpt opp Teco Energy som også blir 

ekskludert i desember 2016. 

                                                      
1 Cleco Annual Report 2014, pages 9-10 
2 https://www.cleco.com/about-us 
3 Emera Inc. Annual Report 2014, pages 82, 88 and 104-105. 
4 http://www.emera.com/en/home/affiliates/default.aspx 
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Emera Inc. utelukkes fordi mer enn 30 prosent av selskapets inntekter kommer fra kullvirksomhet. 

 

Jastrzebska Spólka Weglowa SA 

 33,97 prosent av inntekter fra termisk kull, inntektene kommer fra utvinning av kull (28,78 

prosent) og kullkraftproduksjon (5,19 prosent) 

 100 prosent av kraftproduksjonen kommer fra kull5 

Jastrzebska Spólka Weglowa SA er et polsk kullselskap. Selskapet utvinner metallurgisk og termisk 

kull, og har en mindre andel kraftproduksjon. Selskapet har store kullreserver, og fokuserer i 

strategien på å øke de utvinnbare ressursene, mens de samtidig ønsker å minimere de negative 

effektene av utvinningen. 

Jastrzebska Spólka Weglowa SA utelukkes fordi mer enn 30 prosent av selskapets inntekter kommer 

fra kullvirksomhet. 

 

Teco Energy. Inc og Teco Finance 

 46,38 prosent av inntekter fra kull, hvorav alt kommer fra produksjon av kullkraft 

 62 prosent av kraftproduksjonen fra kull6 

Teco Energy er et vertikalt integrert energiselskap fra Florida. Inntektene fra kraftproduksjon fordeler 

seg på kull og gass, der kull utgjør 62 prosent av energimiksen. I juli 2016 ble Teco Energy kjøpt opp 

av Emera, som også anbefales ekskludert.  

Teco Energy Inc. utelukkes fordi mer enn 30 prosent av selskapets inntekter kommer fra 

kullvirksomhet. 

 

 

Oversikt over nye utelukkede selskaper 

 

                                                      
5http://www.jsw.pl/raportroczny-2014/en/operating-segments/operating-segments/coal-segment/, 

http://www.jsw.pl/raportroczny-2014/en/operating-segments/financial-results-by-operating-segments/, 

Management board report on the activity of the Jastrzebska Spólka Weglowa SA capital group for the 

financial year ended 31 December 2014, page 35-36 
6 Teco Energy Inc. annual report p. 6-7 and 10. (http://d1lge852tjjqow.cloudfront.net/CIK-

0000350563/a1ef9278-a3bc-456b-a482-6ee031e06059.pdf ) 

Selskap

Siste 

tilgjengelig data

Inntekter fra 

kullutvinning 

(%)

Inntekter fra 

kullkraft (%) Utelukkelsesgrunn

Cleco Corporate Holdings LLC 2014 0.00% 46.34%

Inntekter fra kull > 

30%

Emera, Inc. 2014 0.00% 30.53%

Inntekter fra kull > 

30%

Jastrzebska Spólka Weglowa SA 2014 28.78% 5.19%

Inntekter fra kull > 

30%

TECO Energy, Inc. 2014 0.00% 46.38%

Inntekter fra kull > 

30%
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