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Beslutning om utelukkelse av IJM 
Corporation Berhad og IJM Plantations 
Berhad fra investeringsporteføljer 
8. desember 2015 
 
 
Innledning 
KLP og KLP-fondene (KLP) har besluttet å utelukke selskapene IJM Corporation Berhad ("IJM") 
og IJM Plantations Berhad ("IJM Plantations") fra KLP og KLP-fondenes investeringer fra og 
med 8. desember 2015.  

Bakgrunnen for beslutningen er Statens pensjonsfond utlands (SPUs) utelukkelse av disse 
selskapene iht. utelukkelseskriteriet om alvorlig miljøødeleggelse. Beslutningen ble offentliggjort 
den 17. august 2015.  

IJM er et av Malaysias største konglomerater, med virksomhet innenfor bygg og anlegg, eiendom, 
mineraler, infrastruktur og plantasjer.1 IJM Corporation eier over 55% av aksjekapitalen i IJM 
Plantations.2 Datterselskapet blant annet eier og drifter elleve palmeoljeplantasjer.3  

KLP og KLP-fondenes beholdning i IJM Corporation Berhad var ca. 4,0 millioner NOK per 31. 
desember 2014. KLP og KLP-fondene hadde ingen beholdning i IJM Plantations Berhad. 
 
 
Hendelse og selskapets involvering 
Selskapene ble utelukket fra SPU på grunn av "en uakseptabel risiko for at IJM er ansvarlig for 
alvorlig miljøskade i forbindelse med datterselskapet IJM Plantations' utvikling av 
oljepalmeplantasjer i Indonesia."4 Etikkrådet begrunner sin anbefaling slik:  

                                                      
1 IJM, "About IJM". URL: http://www.ijm.com/web/aboutUs/corpProfile.aspx.  
2 IJM Plantations Berhad, "30 Largest Shareholders". URL: 
http://www.ijm.com/web/ijmplt/ir_structure_ijmplt_30sha.aspx (siste besøk 19. august 2015). 
3 IJM Plantations Berhad, "About Us". URL: http://www.ijm.com/plantation/aboutUs.html (siste besøk 19. 
august 2015). 
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Selskapets konvertering av naturskog og habitater til oljepalmeplantasjer innebærer en 
irreversibel endring av økosystemer og vegetasjon med potensielt store konsekvenser for 
det biologiske mangfoldet. Dette skjer i en truet økoregion som er kjent for sitt uvanlig 
rike biologiske mangfold. Det ser ikke ut til at selskapet gjennomfører tiltak for å hindre 
at viktige verneverdier går tapt, og selskapet ønsker heller ikke å gi informasjon om 
hvordan det vil redusere skadevirkningene framover. Etter en samlet vurdering anser 
Etikkrådet at det foreligger en uakseptabel risiko for alvorlig miljøskade som følge av 
IJMs plantasjevirksomhet.5 

 
I et oppfølgingsbrev til Norges Banks hovedstyre sendt i juni i år skriver Etikkrådet at selskapet 
ser ut til å ha begynt å kartlegge verneverdige områder, men det finnes ikke informasjon om 
hvordan dette gjøres og hvilke konsesjonsområder omfattes.6 IJM er heller ikke medlem av 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), selv om selskapet har hensikten om å begynne 
prosessen for RSPO-sertifisering i 2018. Således er IJM heller ikke omfattet av RSPOs nylig 
forsterkede krav til kartlegging av verneverdige områder, som trådte i kraft den 1. januar 2015. 
Kravene og betydningen av kartleggingen for bevaring av verneverdig skogarealer beskrives 
nærmere i KLPs beslutning om utelukkelse av Noble Group Ltd.7  
 
Analyse 
I likhet med SPU utelukker KLP selskaper som forårsaker alvorlig miljøskade. Opplysningene i 
Etikkrådets tilrådning indikerer at selskapene ikke har implementert tilstrekkelige tiltak for å 
hindre permanente skader i et svært sårbart område. Risikoen knyttet til tap av biologisk 
mangfold fra selskapenes pågående konvertering av regnskog til oljepalmeplantasjer synes å være 
uakseptabelt høyt. Det at selskapene heller ikke har kommunisert tydelig hvordan de håndterer 
denne risikoen gir ytterligere grunn til bekymring. Etikkrådets tilrådning og tilhørende brev er 
grundig formulert og bekrefter at avskogingen pågår fortsatt. KLP finner således ingen grunn til å 

                                                                                                                                                              
4 Etikkrådet, Tilrådning om utelukkelse av IJM Corporation Berhad fra investeringsuniverset til Statens 
pensjonsfond utland, 19. mai 2014, s. 1. URL: http://etikkradet.no/files/2015/08/Tilrådning-IJM-
190514.pdf.  
5 Ibid., s. 8. 
6 Etikkrådet, Brev til NBIM vedrørende Etikkrådets tilrådning om å utelukke IJM Corporation Berhad fra 
Statens pensjonsfond utland (datert 23 juni 2015), s. 2. URL: http://etikkradet.no/files/2015/08/Brev-vedr-
oppdatering-IJM-tilr-230615.pdf.  
7 KLP, Beslutning om utelukkelse fra investeringer (1 juni 2015). URL: 
https://www.klp.no/polopoly_fs/1.31182.1434005204!/menu/standard/file/Noble%20Group%20Ltd%20%2
0beslutning%20om%20uttrekk%2001062015%20NORSK.pdf.  
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avvike fra konklusjonen om at det foreligger en uakseptabel risiko at IJM og IJM Plantations 
forårsaker alvorlig miljøskade. 
 
 
 
Decision 
Selskapene IJM Corporation Berhad og IJM Plantations Berhad utelukkes fra KLP og KLP-
fondenes investeringer fra og med 8. desember 2015. 


