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Beslutning om inkludering av Cemex SAB de 
CV 
8. desember 2015 

 

Innledning 
KLP har besluttet å oppheve utelukkelsen av Cemex SAB de CV ("Cemex") fra KLP og KLP-
fondenes investeringer gjeldende fra 8. desember 2015. Cemex er en global leverandør av 
byggematerialer.1 Selskapet ble etablert i Mexico og har nå virksomhet i over 50 land.2  
 
KLP utelukket Cemex i juni 2015.3 Gjennom et datterselskap utvunnet Cemex stein fra Område 
C på Vestbredden under israelsk lisens. Etter KLPs vurdering utgjør denne aktiviteten en 
uakseptabel risiko for brudd på grunnleggende etiske normer. Cemex har nå bekreftet at selskapet 
solgte sin eierandel i det aktuelle steinbruddet, Yatir-steinbruddet, i juni 2015.4 Selskapet 
forklarte salget slik:  
 

Regarding the quarry “Yatir”, as part of the general strategy of Cemex that includes the 
sale of assets, CEMEX is no longer associated to the third party that manages and 
exploits the quarry.5  

 
Dette er også bekreftet av uavhengige kilder som er kritiske til selskapet.6  
 
Cemex har fortsatt virksomhet på Vestbredden, bl.a. gjennom drift av betongfabrikker.7 Dette 
dannet ikke grunnlag for KLPs utelukkelse, som var knyttet spesifikt til utvinning av ikke-

                                                      
1 CEMEX, About Us, http://www.cemex.com/AboutUs/WorldwideLocations.aspx. 
2 CEMEX, Worldwide Locations, http://www.cemex.com/AboutUs/WorldwideLocations.aspx. 
3 KLP, Beslutning om utelukkelse av Cemex SAB de CV og HeidelbergCement, 1. juni 2015. URL: 
https://www.klp.no/polopoly_fs/1.31183.1434005267!/menu/standard/file/Heidelberg%20og%20CEMEX
%20beslutning%20om%20utelukkelse.pdf.  
4 CEMEX response (unofficial translation by Business & Human Rights Resource Centre), 9. september 
2015. URL: http://business-humanrights.org/en/cemex-response-unofficial-translation-by-business-human-
rights-resource-centre.  
5 Ibid. 
6 Se, f.eks. Who Profits, Cemex's new West Bank policy: drops mining, continues production in settlements, 
september 2015. URL: http://whoprofits.org/content/cemex%E2%80%99s-new-west-bank-policy-drops-
mining-activity-continues-production-settlements.  
7 CEMEX response (unofficial translation by Business & Human Rights Resource Centre), 9. september 
2015.  
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fornybare naturressurser fra okkupert område.8 Økonomisk aktivitet på okkupert område er i seg 
selv ikke et tilstrekkelig grunnlag for utelukkelse i henhold til KLPs retningslinjer for ansvarlige 
investeringer, ei heller salg av generiske produkter. Cemex er ikke lenger involvert i utvinning av 
stein fra okkupert territorium og grunnlaget for KLPs utelukkelse er derfor ikke lenger til stede.  

 
Dialog 
KLP har ikke vært i direkte kontakt med Cemex siden selskapet ble utelukket fra KLPs 
investeringer. Derimot har Cemex bekreftet salget av Yatir-steinbruddet, blant annet, gjennom 
selskapets redegjørelse for sine aktiviteter i okkupert område publisert på Business and Human 
Rights Resource Centre.9 

Vurdering 
Cemex har ikke forklart salget av sin eierandel i Yatir-steinbruddet som en konsekvens av 
kritikken mot selskapet, men har ikke annonsert planer om å gjenoppta utvinning av ikke-
fornybare naturressurser på Vestbredden. Cemex utviklet sin menneskerettighetspolicy i 2014,10 
ni år etter oppkjøpet av RMC Group plc, som medførte Cemex' eierandel i Yatir-steinbruddet.11 
Denne policyen inneholder ingen spesifikk henvisning til denne type aktivitet, men innebærer 
som et minimum at selskapet anerkjenner at nye aktiviteter må vurderes gjennom en 
aktsomhetsvurdering av eventuelle negative effekter for menneskerettighetene til interessenter 
("potential adverse impacts").12  

Selskapets øvrige aktiviteter i området per i dag omfattes ikke av kriteriene for utelukkelse under 
KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer.  

Oppsummering 
KLP har vurdert at grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er til stede. Dette faktum vil i de fleste 
tilfeller være nok for inkludering av et selskap som har vært utelukket. Skulle Cemex allikevel 
gjenoppta utvinning av ikke-fornybare naturressurser fra okkupert område i fremtiden vil KLP på 
nytt måtte vurdere å utelukke selskapet.   
 
 

                                                      
8 KLP, Beslutning om utelukkelse av Cemex SAB de CV og HeidelbergCement, 1. juni 2015. 
9 "CEMEX response (unofficial translation by Business & Human Rights Resource Centre)", 9. september 
2015. 
10 Ibid. 
11 "Cemex response re alleged violations of international law and contravention of codes of conduct and 
conventions regulating the activities of multinational corporations", 28 juni 2011. URL: http://business-
humanrights.org/media/documents/company-response-cemex-27-jun-2011.doc. 
12 Cemex, Cemex Policy Statement (2014). URL: 
http://www.cemex.com/SustainableDevelopment/files/CemexPolicyStatement.pdf.  
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Beslutning 
Basert på en vurdering at grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er tilstede, og at selskapet har 
ingen konkrete planer om å gjenoppta utvinning av ikke-fornybare naturressurser fra okkupert 
område, har KLP besluttet å oppheve utelukkelsen av Cemex fra KLPs og KLP-fondenes 
investeringer per 8. desember 2015.  
 
 


