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Beslutning om utelukkelse av kullselskaper  
Juni 2017 
 

KLP og KLP-fondene (KLP) utelukker med dette ytterligere 8 selskaper: 

  
 CEZ AS 

 Eneva SA 

 Great River Energy 

 Huadian Energy Co., Ltd. 

 Malakoff Corp. Bhd. 

 Otter Tail Corp. 

 PGE Polska Grupa Energetyczna SA 

 SDIC Power Holdings Co. Ltd. 

 

Statens Pensjonsfond Utland (SPU) ekskluderte 10 kullselskaper den 07.03.20171. To av de 10 

selskapene var allerede utelukket av KLP. KLP har gjennomgått beslutningen om uttrekk fra SPU og 

finner ingen grunn til å avvike fra SPUs beslutning. Det er besluttet å utelukke de resterende 8 

selskapene og datterselskaper som utsteder obligasjoner. Beslutning om ekskludering førte til salg av 

eierandeler i CEZ AS og PGE Polska Grupa Energetyczna SA.  

Informasjon om selskapene 
Innledningsvis er det viktig å presisere at Norges Banks begrunnelsesdokument ikke inneholder hvilke 

tall Norges Bank har forholdt seg til. Norges Bank beskriver kullkriteriet generelt, uten å presisere 

hvilke selskaper som er utelukket for henholdsvis grensen på 30 prosent av inntekter eller 30 prosent 

av virksomheten, ei heller tall på selskapets inntekter og/eller kraftproduksjon. KLP oppgir dermed 

informasjon om disse selskapenes inntekter fra kull og andel av kraftproduksjonene fra kull basert på 

tall fra Trucost.  

 

CEZ AS 
 13,6% av inntektene fra kull  

 47,75% av kraftproduksjonen kommer fra kull 

CEZ AS er et vertikal integrert kraftselskap med hovedkontor i Tsjekkia. Den Tsjekkiske republikk er 

den største eieren med 70% eierandel. Selskapets kraftproduksjon kommer fra kjernekraft, kullkraft, 

naturgass, vannkraft og andre fornybare energikilder. Selskapet var en del av KLPs 

investeringsunivers før ekskluderingsbeslutningen.2 

Great River Energy 
 32,83% av inntektene fra kull 

 42,92% av kraftproduksjonen kommer fra kull 

                                                      
1 https://www.nbim.no/contentassets/08b0787eae8a4016bd06bfeba0067e32/third-tranche-of-coal-

exclusions---grounds-for-decision.pdf 
2 https://www.cez.cz/en/cez-group/cez.html 
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Great River Energy er et vertikalt integrert kraftselskap med hovedkontor i Minnesota. Selskapet er 

organisert som et produsentsamvirke med 28 medlemsselskaper. 3 Selskapets kraftproduksjon 

kommer fra kullkraft, naturgass og petroleum. Selskapet var en del av KLPs investeringsunivers før 

ekskluderingsbeslutningen, men KLP var ikke investert i selskapet. 

PGE Polska Grupa Energetyczna SA 
 41,65% inntekt fra kull 

 92,34% av kraftproduksjonen kommer fra kull 

PGE er et vertikalt integrert kraftselskap i Polen. Selskapet er den største produsent og leverandør av 

kraft i Polen. Selskapets kraftproduksjon består av kullkraft, naturgass, vind- og vannkraft.4 Selskapet 

var en del av KLPs investeringsunivers før ekskluderingsbeslutningen. 

Eneva SA 
 49,93% inntekt fra kull 

 50% kraftproduksjonen kommer fra kull 

Eneva SA er et Brasiliansk vertikalt integrert kraftselskap med hovedkontor i Rio de Janeiro. 

Selskapets kraftproduksjon kommer fra kull, naturgass, petroleum og sol.5 Selskapet var ikke en del 

av KLPs investeringsunivers på tidspunktet for ekskludering. 

Huadian Energy Company Ltd. 
 64% av kraftproduksjonskapasiteten kommer fra kull 

Huadian Energy Company Ltd. er et kraftselskap som er en del av Huadian Group. Huadian Power 

International er et annet datterselskap i samme konsern som allerede er ekskludert av KLP på grunn 

av kull. Selskapet produserer og distribuerer kraft, og utvinner kull gjennom et datterselskap.6 KLPs 

dataleverandør fant kun selskapets kapasitet for å produsere kullkraft, og ikke faktisk 

kullkraftproduksjon. Vi legger dette tallet til grunn når vi velger å ekskludere selskapet. Selskapet var 

ikke en del av KLPs investeringsunivers på tidspunktet for ekskludering. 

Malakoff Corporation Bhd. 
 34,46% inntekt fra kull 

 35,83% av kraftproduksjonen kommer fra kull 

Malakoff Corp. Bhd. er et vertikal integrert kraftselskap med hovedkontor i Malaysia. Selskapets 

kraftproduksjon kommer fra kull, naturgass, olje og vind.7 Selskapet var ikke en del av KLPs 

investeringsunivers på tidspunktet for ekskludering. 

Otter Tail Corporation 
 36,63% inntekt fra kull 

 77,83% av kraftproduksjonen kommer fra kull 

Otter Tail Corp. er et amerikansk kraftselskap som genererer og leverer strøm i Minnesota, North 

Dakota og South Dakota. Selskapets kraftproduksjon kommer fra kull, naturgass, olje, vind og 

vannkraft, kull utgjør 77,83% av denne energimiksen.8 Selskapet var ikke en del av KLPs 

investeringsunivers på tidspunktet for ekskludering.  

                                                      
3 http://greatriverenergy.com/#top-nav 
4 http://www.gkpge.pl/en/pge-group/who-we-are 
5 http://www.eneva.com.br/en/who-we-are/Paginas/default.aspx 
6 http://www.reuters.com/finance/stocks/companyProfile?symbol=600726.SS 
7 http://www.malakoff.com.my/ 
8 http://www.ottertail.com/index.cfm 
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SDIC Power Holdings Company Ltd. 
 38,69% inntekt fra kull 

 33,93% av kraftproduksjonen kommer fra kull 

SDIC Power Holdings Company Ltd.9 er et datterselskap av SDIC Group (State Development & 

Investment Corp.) i Kina. Selskapet driver flere kraftverk, og kraftproduksjonen kommer fra kull-, vind-, 

sol- og vannkraft. Selskapet var ikke en del av KLPs investeringsunivers på tidspunktet for 

ekskludering. 

 

Beslutning 
KLP har gjennomgått beslutningen om uttrekk fra SPU og finner ingen grunn til å avvike fra den. KLP 

har besluttet å utelukke CEZ AS, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Eneva SA, Great River 

Energy, Huidan Energy Co Ltd., Malakoff Corp. Bhd., Otter Tail Corporation og SDIC Power Holdings 

Company Ltd.. 

 

 

Oversikt over selskapene SPU ekskluderte 07.03.2017 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 http://www.sdicpower.com/#page1 

SPUs ekskluderinger 07.03.2017 Land Ekskludert av KLP

CEZ AS Tsjekkia Ja (NY!)

Eneva SA Brasil Ja (NY!)

Great River Energy USA Ja (NY!)

HK Electric Investments & HK Electric Investments Hong Kong Ja

Huadian Energy Co Ltd Kina Ja (NY!)

Korea Electric Power Corp Sør-Korea Ja

Malakoff Corp Bhd. Malaysia Ja (NY!)

Otter Tail Corp USA Ja (NY!)

PGE Polska Grupa Energetyczna SA Polen Ja (NY!)

SDIC Power Holdings Co Ltd Kina Ja (NY!)
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