
 
 

 

 

Beslutning om inkludering i 

investeringsporteføljen 
3. juni 2013 
 

 

Innledning 
KLP og KLP-fondene har besluttet å oppheve utelukkelsen av FMC Corporation fra KLP og KLP-

fondenes investeringer gjeldende fra 1. juni 2013. FMC Corporation er ikke lenger kjøper av fosfat, og 

da heller ikke kjøper av fosfat fra Vest-Sahara. Grunnlaget for utelukkelse er derfor ikke lenger til 

stede.  

Bakgrunn 
Det amerikanske kjemiselskapet FMC Corporation ble i juni 2010 utelukket fra KLPs og KLP-

fondenes investeringsunivers. Beslutningen var basert på informasjon fra GES. Halvannet år senere, i 

desember 2011, offentliggjorde også Statens pensjonsfond – Utland (SPU) sin beslutning om 

utelukkelse.
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Grunnen til utelukkelse var at selskapet kjøpte fosfat fra Vest-Sahara. Fosfatet ble brukt til fremstilling 

av kunstgjødsel og kjemikalier. Vest-Sahara er et ikke-selvstyrt område uten anerkjent administrator. I 

praksis har Marokko kontroll over det meste av området. Utvinning av naturresurser er derfor ansett 

som ulovlig etter internasjonal lov og/eller grovt uetisk. Mineralressursutvinning i området kan være 

akseptabel dersom virksomheten skjer i samsvar med lokalbefolkningens interesser og kommer 

lokalbefolkningen til gode. Etikkrådets og GES vurdering var dog at lokalbefolkningens interesser 

ikke tilgodeses av OCPs virksomhet (det statlige marokkanske selskapet som utvinner fosfat). Mot 

denne bakgrunnen ble det vurdert at det må anses som grovt uetisk av selskapene å kjøpe fosfat fra 

OCP på langsiktige kontrakter. 

I tillegg til FMC Corporation har KLP og KLP-fondene utelukket Wesfarmers, Potash Corp 

Saskatchewan og Incitec Pivot på samme grunnlag. 

 

Dialog 
KLP og KLP-fondene har ikke hatt direkte dialog med selskapet, men har fulgt selskapets dialog med 

GES. Dialogen pågår fortsatt. 

                                                      
1
 Tilrådning 15. november 2010 om utelukkelse av selskapene FMC Corporation og Potash Corporation of 

Saskatchewan, http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-rad-utvalg/etikkradet/Tilradninger/tilradninger/andre-

grove-brudd-pa-grunnleggende-etisk/tilradning-15-november-2010-om-utelukkel.html?id=665562 

http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-rad-utvalg/etikkradet/Tilradninger/tilradninger/andre-grove-brudd-pa-grunnleggende-etisk/tilradning-15-november-2010-om-utelukkel.html?id=665562
http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-rad-utvalg/etikkradet/Tilradninger/tilradninger/andre-grove-brudd-pa-grunnleggende-etisk/tilradning-15-november-2010-om-utelukkel.html?id=665562


 

FMC bekreftet i november 2010 at virksomheten ved det aktuelle anlegget til FMC Foret ville 

opphøre.
2
 Nedleggelsen skyldes at selskapet ikke fikk lov til å lagre biprodukter i nærheten av 

produksjonsanlegget slik som man ønsket. FMC Corporation bekreftet i telefonsamtale med GES 

høsten 2012 at det ikke lenger er noe selskap som kontrolleres av FMC som har relasjoner til OCP 

eller tilknytning til fosfatkjøp fra Vest-Sahara. 

Selskapet besvarte Etikkrådets henvendelser i august 2012 og gjorde også da klart følgende:  

1. Virksomheten ved datterselskapet FMC Foret i Spania, som kjøpte fosfat fra OCP, opphørte i 

desember 2010. Verken FMC Corporation, FMC Foret eller noe annet datterselskap av FMC 

Corporation kjøper nå fosfat fra noen kilder, og da heller ikke fra Vest-Sahara. 

2. Verken FMC Corporation eller dets datterselskaper har noen planer eller avtaler som 

innebærer fremtidig kjøp av fosfat fra Vest-Sahara.
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Vurdering 
 

Etikkrådet for Statens Pensjonsfond – Utland 

Ettersom denne virksomheten har opphørt og selskapet ikke har noen planer om å gjenoppta den, er 

det Etikkrådets vurdering at grunnlaget for fortsatt utelukkelse av selskapet ikke lenger er til stede. 

GES  

GES sier selskapet kan vise til flere positive forbedringstiltak. Blant annet oppdatering av etiske 

retningslinjer og bedre oppfølging av leverandørkjeden i forhold til etiske problemstillinger. GES er nå 

godt fornøyd med de policyer som er på plass, selv om de fortsatt vil følge opp den praktiske 

implementeringen av selskapets policy. 

 

 

Oppsummering 
KLP og KLP-fondene har gjort samme vurdering som SPU, nemlig 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. I tillegg har selskapet iverksatt flere tiltak for å styrke kontrollen og oversikten over 

potensielle leverandørers ivaretakelse av menneskerettighetene. Dette er tillitsvekkende med tanke på 

andre potensielle menneskerettighetsproblemer i leverandørkjeden. Disse forbedringene vil kunne 

bidra til at selskapet ikke blir involvert i andre typer menneskerettighetsbrudd i andre deler av 

virksomheten. 

 

Beslutning  
Basert på Etikkrådets vurdering av at grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er til stede, samt GES 

informasjon om selskapets forbedrede policy, beslutter KLP og KLP-fondene at utelukkelsen av FMC 

Corporation fra KLPs og KLP-fondenes investeringer oppheves per 1. juni 2013. 

                                                      
2
 FMCs pressemelding 30. november 2010: http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=117919&p=irol-

newsArticle&ID=1501029&highlight= 
3
 Tilrådning 31. august 2012 om opphevelse av utelukkelse 

http://www.regjeringen.no/upload/FIN/etikk/2013/fmc.pdf 

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=117919&p=irol-newsArticle&ID=1501029&highlight
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=117919&p=irol-newsArticle&ID=1501029&highlight
http://www.regjeringen.no/upload/FIN/etikk/2013/fmc.pdf

