Beslutning om å inkludere Texwinca Holdings Ltd.
Juni 2020
Innledning
Texwinca Holdings Ltd (Texwinca) ble utelukket fra KLP og KLP-fondene sine
investeringer i 2019. Bakgrunnen for utelukkelsen var at Texwinca ble ekskludert av
SPU på grunnlag av uakseptabel risiko for systematiske brudd på arbeidstakerrettigheter
i to klesfabrikker heleid av selskapet Megawell, der Texwinca hadde en eierandel på 50
prosent.1
KLP anså begrunnelsen fra Etikkrådet som tilfredsstillende. Gjennom Retningslinjer for
KLP som ansvarlig investor følger KLP det samme kriteriet for utelukkelse av selskaper
der det foreligger en uakseptabel risiko for alvorlige menneskerettighetsbrudd og
utelukket av den grunn selskapet fra investeringene.
Etikkrådet anbefalte i mai 2020 å oppheve utelukkelsen av Texwinca2.

Vurdering
Texwinca er et kinesisk selskap som produserer garn, strikkede stoffer og klær. Basert
på tilrådningen fra Etikkrådet, hadde Texwinca en eierandel på 50 prosent og var største
aksjonær i selskapet Megawell Industrial Ltd. (Megawell), som eide klesfabrikker i
Vietnam (Hugo Knit og Kollan Vietnam) og Kina. Hugo Knit og Kollan Vietnam var
heleide datterselskaper av Megawell hvor systematiske brudd på arbeidstakerrettigheter
fant sted. Eierstrukturen og Texwincas betydelige innflytelse i Megawell medførte at
normbruddene i Kollan og Hugo Knit ble vurdert som normbrudd i Texwincas egen
virksomhet.
I dialog med Etikkrådet har Texwinca bekreftet at selskapet Megawell ble avviklet i 2019
og at fabrikkene til Hugo Knit og Kollan ble lagt ned:
“The factories of Hugo Knit and Kollan have been closed down and is now under the
process of de-registration. After the completion of the process, the factories will be
returned to the landlords”
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Etikkrådet skriver videre at de har ikke funnet offentlig informasjon som bekrefter dette.
Av den grunn startet KLP egen dialog med Texwinca for å etterlyse offentlig tilgjengelig
informasjon om avviklingen.
Selskapet kan bekrefte at offentliggjøringen ble gjort 27.februar, samt sendte
børsmelding samme dag3.
Med bakgrunn i overforstående informasjon om selskapets avsluttede aktivitet ved
fabrikkene anser Etikkrådet at det ikke er grunnlag for å opprettholde utelukkelsen av
Texwinca. KLP mener begrunnelsen fra Etikkrådet for inkludering er tilfredsstillende og
har derfor besluttet å inkludere selskapet.

KLPs beslutning
KLP har besluttet å oppheve utelukkelsen av Texwinca Holdings Ltd. fra KLP og KLPfondenes investeringer med virkning fra juni 2020.
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