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AES Corporation (AES) er et amerikansk kraftselskap med virksomhet i 17 land.1 

Selskapet har vært utelukket fra KLP og KLP-fondenes investeringer siden 2008 for 

tilknytning til menneskerettighetsbrudd angående tvangsflytting av lokalbefolkningen i 

forbindelse med et damprosjekt i Panama. Selskapets involvering i prosjektet har nå 

opphørt. 

Derimot er AES utelukket av Statens Pensjonsfond – Utland siden den 14. april 2016 

under kriteriet for produksjon av kull eller kullbasert virksomhet.2 Dette kriteriet er også 

en del av KLP og KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Videre skal 

KLP og KLP-fondene i henhold til retningslinjene "hensynta uttrekk foretatt av Statens 

Pensjonsfond – Utland."3 Dette innebærer at KLP og KLP-fondene følger uttrekk foretatt 

av Statens Pensjonsfond – Utlandet (SPU) på bakgrunn av de etiske retningslinjene for 

SPU med mindre særlige sterke hensyn tilsier noe annet.  

KLP KFs vurdering 
KLP og KLP-fondene har hittil ikke funnet grunnlag til å avvike fra noen av SPUs uttrekk, 

og gjør det heller ikke i dette tilfellet. Ifølge tall fra Trucost for regnskapsåret 2015 fikk 

AES Corp 12,24 prosent av inntektene sine fra kullkraftvirksomhet og 23,90% av 

selskapets kraftproduksjon stammer fra kull. Norges Bank forklarer ikke utelukkelsen av 

AES Corp spesifikt, men henviser til at vurderingene under kullkriteriet tar hensyn til 

selskapers fremtidsplaner. Videre skriver Norges Bank at flere datakilder, inkludert 

dialog med selskaper, brukes til å tangere til dels store avvik i tall fra forskjellige 

leverandører. I denne anbefalingen legger KLP vekt på at Norges Bank følger en robust 

og grundig prosess for kullutelukkelsene, selv om selskapsspesifikk informasjon ikke 

offentliggjøres. 

                                                
1 AES Corporation, About Us. URL: http://www.aes.com/about-us/aes-locations/default.aspx.  
2 Norges Bank, Grounds for decision – Product based coal exclusions (14 april 2016). URL: 

https://www.nbim.no/contentassets/08b0787eae8a4016bd06bfeba0067e32/20160414-grounds-

for-decision---product-based-coal-exclusions.pdf.  
3 KLP, Retningslinjer for ansvarlige investeringer. URL: 

https://www.klp.no/polopoly_fs/1.23945.1417438347!/menu/standard/file/Retningslinje%20for%20

ansvarlige%20investeringer2014.pdf.  
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Beslutning 
Grunnlaget for utelukkelse av AES Corporation fra KLP og KLP-fondenes investeringer 

anbefales endret fra menneskerettigheter til kullbasert virksomhet fra juni 2017. 
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