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Innledning
Utelukkelsen av Dongfeng Motor Group Co. Ltd. fra KLPs og KLP-fondenes investeringsunivers
blir opphevet fra og med 1. juni 2015.
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. (heretter kalt Dongfeng) ble utelukket i desember 2008 etter
Finansdepartementet annonserte uttrekket av selskapet fra SPU, basert på en tilrådning fra
Etikkrådet.1 Uttrekket ble anbefalt på bakgrunn av følgende punkt i de etiske retningslinjene for
SPU, som på daværende tidspunkt krevde utelukkelse av selskaper som solgte militært materiell
til Myanmar:
§2. Kriterier for produktbasert utelukkelse av selskaper
Fondet skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de
kontrollerer:
…
3.selger våpen eller militært materiell til stater som er omfattet av ordningen for
statsobligasjonsunntak omtalt i mandatet for forvaltningen av SPU § 3-1 andre ledd
bokstav c.
Inntil 2014 var det kun Myanmar som var omfattet av ordningen om statsobligasjonsunntak.
I tilrådningen fra Etikkrådet fremgår det at Dongfeng, gjennom et datterselskap, solgte militære
lastebiler til staten Myanmar – noe selskapet også bekreftet.2 Dongfeng er et kinesisk selskap og
var således ikke omfattet av USAs eller EUs daværende våpenembargoer av Myanmar.

Hjemmelen for uttrekk opphevet
I desember 2014 annonserte Finansdepartement at uttrekket av Dongfeng fra SPU var opphevet.3
Begrunnelsen var følgende: i et brev til Etikkrådet datert den. 28 januar 2014 skrev
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Finansdepartementet at statsobligasjonsunntaket ikke lenger omfattet Myanmar.4 Dermed var
begrunnelsen for uttrekk ikke lenger tilstede og Etikkrådet anbefalte opphevelse at utelukkelsen.5

Vurderinger for KLP
Uttrekket av Dongfeng fra KLPs og KLP-fondenes investeringer ble foretatt på bakgrunn av
kravet i KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer om å følge uttrekk foretatt av SPU basert
på Etikkrådets tilrådninger.
Finansdepartementets beslutning om å fjerne Myanmar fra listen over stater omfattet av
statsobligasjonsunntaket er et resultat av den demokratiske utviklingen i landet over de siste
årene. Både EU- og amerikanske handelssanksjoner mot Myanmar har blitt opphevet og landet
opplever sterk interesse fra utenlandske investorer og vestlige selskaper – også norske.
Siden 2007 har KLP hatt et særskilt engasjement om næringslivet i Myanmar gjennom
tjenesteleverandøren GES-Invest. Forholdene i landet har forbedret seg betraktelig siden den
gangen, selv om demokratiseringsprosessen er fortsatt i en kritisk fase. KLP besøkte Myanmar
for første gang i november 2014 og fikk gjennom møter med sivilsamfunnet og næringslivet dette
inntrykket bekreftet. Således er endringene i SPUs praktisk i tråd med KLPs vurdering av den
nåværende situasjonen og grunnlaget for fortsatt utelukkelse av Dongfeng er ikke lenger til stede.

Konklusjon og tilrådning
Utelukkelsen av Dongfeng fra KLPs og KLP-fondenes investeringsunivers blir opphevet fra og
med 1. juni 2015.
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