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Beslutning om utelukkelse av Innophos Holdings Inc. 
Februar 2018 
 

Innledning 
KLP har besluttet å utelukke selskapet Innophos Holdings Inc. (Innophos) fra KLP og KLP-

fondenes investeringer (heretter omtalt som KLP). Det er en uakseptabel risiko for at 

Innophos gjennom kjøp av fosfat fra Vest-Sahara medvirker til grove brudd på 

grunnleggende etiske normer. 

Innophos er en internasjonal produsent av spesialingredienser som brukes i blant annet 

matvarer, helse- og ernæringsprodukter. Selskapet har produksjonsvirksomhet i USA, 

Canada, Mexico og Kina. 

Den 26. september 2014 anbefalte Etikkrådet utelukkelse av Innophos fra Statens 

Pensjonsfond Utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til særlig 

grove brudd på grunnleggende etiske normer1, men ettersom selskapet ikke lenger var en 

del av fondets portefølje ble det ikke tatt en beslutning om å utelukke selskapet av Norges 

Bank.  

Anbefalingen til Etikkrådet ble likevel publisert på Etikkrådets nettsider og det er denne 

anbefalingen som ligger til grunn for KLPs beslutning om utelukkelse av Innophos, sammen 

med ny informasjon fra blant annet Western Sahara Resource Watch (WSRW) og Innophos 

egne årsrapporter. 

Situasjonen i Vest-Sahara og utvinning av fosfat 
Dette beslutningsdokumentet gir ingen nærmere beskrivelse av situasjonen i Vest-Sahara og 

utvinning av fosfat fra dette området, men tar utgangspunkt i tidligere situasjonsbeskrivelser 

publisert av KLP. Disse er å finne i KLPs beslutning om utelukkelser av Agrium Inc.2 

Hendelse 
Det statlige marokkanske selskapet Office Cherifien des Phospates (OCP) utvinner fosfat i 

Vest-Sahara. Vest-Sahara har status i FN som ikke selvstyrt område uten anerkjent 

administrator, men de fleste av områdene administreres av Marokko.  

Innophos opplyste i årsrapporten for 2013 at de før 2010 kjøpte fosfat utelukkende fra OCP 

til sitt anlegg i Coatzacoalcos i Mexico, men at de nå bruker et fåtall leverandører. Selskapet 

                                                

1 Tilrådning om utelukkelse av Innophos Holdings Inc. fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland, Tilrådning til 

Finansdepartementet, Etikkrådet 26.09.2014, URL: https://nettsteder.regjeringen.no/etikkradet-

2017/files/2017/02/Tilr%C3%A5dning-Innophos-sept-2014.pdf 

2 Beslutning om Utelukkelse fra Investeringsporteføljer (1. desember 2014), KLP. URL: 

https://www.klp.no/polopoly_fs/1.39985.1521553596!/menu/standard/file/Agrium%20beslutning%20om%20utelukkelse%200112

2014%20NORSK.pdf. 
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opplyser ikke om hvem disse leverandørene er, eller hvor fosfatet kommer fra. Innophos 

kontrakt på leveranse av fosfat fra OCP løp fra 1992 til 2010.  

We import phosphate rock for our Coatzacoalcos, Mexico site from multiple global 
suppliers. We are currently capable of successfully processing industrial scale 
quantities of phosphate rock from five separate suppliers and, for 2014, we expect 
the majority of our requirements to be met from two of these suppliers. Previously, the 
Coatzacoalcos facility was supplied exclusively by OCP, S.A., a state-owned mining 
company in Morocco under a 1992 supply agreement that expired in September 
2010.3 

 
I selskapets gjennomgang av operasjonell risiko i årsrapporten for 2016 skriver selskapet at 

de har mange tilbydere av fosfat til anlegget i Mexico, men de fortsatt forventer at fosfat vil bli 

levert av et fåtall av disse tilbyderne: 

Although there are multiple available global suppliers to supply phosphate rock to our 

Coatzacoalcos, Mexico site, in 2017, we expect the majority of our phosphate rock 

requirements to come from a limited number of these suppliers.  

…  

Although the diversification of our phosphate rock supply base has reduced our 

dependence on any one supplier, tight demand conditions overall in the fertilizer 

market would mean that our purchases could be constrained should any major 

supplier experience a significant disruption in its ability to supply, for example, as a 

result of capacity constraints, political unrest, or adverse weather conditions in the 

areas where that supplier operates. 

Videre beskriver de operasjonell risiko for selskapet i forbindelse med kjøp av fosfat fra 

Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (PCS) til deres anlegg i Louisiana. Innophos 

medgir at kjøp av fosfat fra Vest-Sahara er befestet med sosial og politisk risiko, men at det 

også er en operasjonell risiko tilknyttet begrensninger på tilgang til fosfat som kommer fra 

Vest-Sahara gjennom PCS.  

We are also subject to risks stemming from local social and political conditions in 

those jurisdictions where the phosphate rock that supports our operations is sourced. 

The phosphate rock that it utilized by PCS to supply MGA to our Geismar, Louisiana 

facility is subject to those social and political conditions in Western Sahara, where 

PCS sources the phosphate rock, which territory has had a long history of social and 

political upheaval. If PCS is unable to source phosphate rock or sufficient amounts of 

phosphate rock, our MGA supply would be disrupted and our ability to manufacture 

our products could be materially adversely affected.4 

                                                

3 Innophos Holdings Inc., Årsrapport for 2013, side 14. URL: http://ir.innophos.com/static-files/3ca7335f-11c3-4b8c-8026-

eaaa641bd235 

4 Innophos Holdings Inc., Årsrapport for 2016, side 13. URL: http://ir.innophos.com/static-files/259b7f9a-25bd-4bf4-8fd5-

391c7a9ba9ed (sist besøkt 12.02.2018) 

http://ir.innophos.com/static-files/259b7f9a-25bd-4bf4-8fd5-391c7a9ba9ed
http://ir.innophos.com/static-files/259b7f9a-25bd-4bf4-8fd5-391c7a9ba9ed
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Potash Corporation of Saskatchewan Inc. er ekskludert fra KLPs investeringer på grunn av 

kjøp av fosfat fra Vest-Sahara5.  

Western Sahara Resource Watch (WSRW) kartlegger skipstrafikken ut av El Aauin i Vest-

Sahara der fosfatet skipes ut. I følge WSRW gikk det 5 skipslaster med fosfat fra Vest-

Sahara til Innophos anlegg i Mexico i 20136, og 3 skipslaster i 20147. Etter 2014 har ikke 

WSRW identifisert skipslaster til Innophos anlegg i Mexico8. 

 

KLPs vurdering 
KLP skal vurdere om det er uakseptabel risiko for at Innophos Holdings medvirker til brudd 

på grunnleggende etiske normer.  

 

Kjøp av fosfat fra Vest-Sahara anses å utgjøre et grovt normbrudd ettersom 

lokalbefolkningens ønsker og interesser ikke tilgodeses ved utvinningen, og ettersom 

virksomheten til OCP bidrar til å opprettholde en uavklart folkerettslig situasjon i området.  

 

Innophos Holdings opplyste i årsrapporter om langtidskontrakter for kjøp av fosfat fra OCP til 

deres anlegg i Mexico frem til 2010. OCP hadde da levert fosfat til Innophos i 18 år. Etter 

2010 har selskapet ikke gitt opplysninger om hvilke leverandører av fosfat de bruker til dette 

anlegget, men oppgir at de bruker et fåtall leverandører.   

Videre opplyser Innophos i årsrapporten for 2016 at fosfat fra Vest-Sahara blir brukt i deres 

produksjonsprosess i Louisiana. Innophos beskriver at det er risiko for leveranse av varene 

fra PCS dersom PCS skulle få problemer med å kjøpe fosfat fra Vest-Sahara. Innophos har 

en langtidskontrakt med PCS som er ekskludert fra KLPs investeringer for brudd på 

grunnleggende etiske normer på grunn av kjøp av fosfat fra Vest-Sahara.  

I vurderingen til Etikkrådet fra 2014 legges det vekt på at Innophos har et tett forhold til OCP 

på grunn av langtidskontrakter med selskapet.  

OCPs virksomhet i Vest-Sahara anses som grovt uetisk. Kartleggingen av 

skipsanløp i 2013 viser at i hvert fall noe av fosfatet som leveres til Innophos, er 

utvunnet av OCP i Vest-Sahara. Etikkrådet antar på bakgrunn av dette at 

selskapet etter alt å dømme har en langsiktig avtale med OCP om leveranse av 

fosfat som er utvunnet i Vest-Sahara, og at det er spesifisert i kjøpsavtalen med 

OCP at fosfatet skal komme fra Bou Craa i Vest-Sahara. 

… 

                                                

5 Potash Corporation of Saskatchewan Inc. og Agrium fusjonerte i 2018 (https://www.nutrien.com/investors/news-

releases/2017-agrium-and-potashcorp-announce-receipt-final-regulatory-clearance-and). Det nye selskapet heter Nutrien og er 

ekskludert fra KLPs investeringsunivers.  

6 P for Plunder 2013, Western Sahara Resource Watch, URL: http://www.wsrw.org/files/dated/2014-06-

11/p_for_plunder_2014_web.pdf  

7 P for Plunder 2014, Western Sahara Resource Watch , URL: http://wsrw.org/files/dated/2015-03-

11/p_for_plunder_2014_web.pdf 

8 P for Plunder 2016, Western Sahara Resource Watch, URL: http://www.wsrw.org/files/dated/2017-04-

24/p_for_plunder_2016_web.pdf 

https://www.nutrien.com/investors/news-releases/2017-agrium-and-potashcorp-announce-receipt-final-regulatory-clearance-and
https://www.nutrien.com/investors/news-releases/2017-agrium-and-potashcorp-announce-receipt-final-regulatory-clearance-and
http://wsrw.org/files/dated/2015-03-11/p_for_plunder_2014_web.pdf
http://wsrw.org/files/dated/2015-03-11/p_for_plunder_2014_web.pdf
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At Innophos over flere år har kjøpt fosfat fra OCP som er utvunnet i Vest-Sahara, 

knytter selskapet tettere til OCP enn tilfeldige kjøpere av fosfat og styrker i seg 

selv selskapets grad av medvirkning til OCPs normbrudd. Samtidig øker den 

langvarige forretningsforbindelsen og selskapets manglende informasjon om 

forholdet risikoen for medvirkning til fremtidige normbrudd.  9  

Innophos har ikke uttalt seg om situasjonen i Vest-Sahara eller om handel av fosfat fra 

området, og selskapet har ikke vært villig til å svare på henvendelser fra investorer om 

temaet.  

Western Sahara Resource Watch har ikke funnet noen leveranser til Innophos sitt anlegg i 

Mexico etter 2015. KLP vurderer likevel risikoen for at Innophos fortsatt vil handle eller 

handler fosfat fra Vest-Sahara som høy. Dette skyldes selskapets lange forhold til OCP, og 

selskapets manglende åpenhet rundt hvilke leverandører av fosfat de bruker i dag. I tillegg til 

at selskapet i sin årsrapport påpeker at fosfat fra Vest-Sahara er en viktig ingrediens til deres 

fabrikk i Louisiana.   

På bakgrunn av informasjonen og de vurderinger som er gjort av Etikkrådet i deres tilrådning 

om utelukkelse av Innophos Holdings Inc. i 2014, og Innophos Holdings egen informasjon i 

årsrapportene fra 2014 og 2016, vurderer KLP at det er uakseptabel risiko for at selskapet 

medvirker til brudd på grunnleggende etiske normer gjennom kjøp av fosfat fra Vest-Sahara. 

Dette er et brudd på KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. 

Beslutning 
Innophos Holdings er utelukket fra KLP og KLP-fondenes investeringer for brudd på 

grunnleggende etiske normer fra og med februar 2018.  

 

 

                                                

9 Tilrådning om utelukkelse av Innophos Holdings Inc. fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland, Tilrådning til 

Finansdepartementet, Etikkrådet 26.09.2014, URL: https://nettsteder.regjeringen.no/etikkradet-

2017/files/2017/02/Tilr%C3%A5dning-Innophos-sept-2014.pdf 


