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Beslutning om utelukkelse av selskaper knyttet til 
oljesandbasert virksomhet  
September 2019 
 

KLP og KLP-fondene (KLP) utelukker med dette fem selskaper: 
 

- Cenovus Energy Inc. 

- Suncor Energy Inc. 

- Imperial Oil (Compagnie Petroliere Imperiale LTEE) 

- Tatneft' PAO 

- Husky Energy Inc. 
 

I tråd med KLP og KLP-fondenes retningslinjer skal ikke KLP være investert i selskaper som 

får 5 prosent eller mer av sine inntekter fra utvinning av oljesand, eller oljesand og kullbasert 

virksomhet kombinert. For å kartlegge og identifisere hvilke selskaper som bryter med dette 

kriteriet benytter KLP data fra MSCI Inc.  

Informasjon om selskapene 
 

Cenovus Energy Inc. 
 Ca 46 % av inntektene kommer fra utvinning av oljesand 

Cenovus Energy er et kanadisk olje- og gasselskap innen utvikling, produksjon og 

markedsføring av råolje, naturgassvæsker og naturgass i Canada med 

raffineringsvirksomhet i USA. Selskapet eier Foster Creek, Christina Lake og Narrows Lake 

oljesandprosjektene i Alberta, Canada. De har flere andre nye prosjekter i de tidlige stadiene 

av utvikling, inkludert 100 prosent eide prosjekter i Telephone Lake og Grand Rapids. 

Selskapet har hovedkontor i Calgary, Canada. 

Suncor Energy Inc. 
 Ca 31 % av inntektene kommer fra utvinning av oljesand 

Suncor Energy Inc. er et integrert energiselskap innen utvikling av oljesand i Athabasca. 

Selskapet bruker teknologier for overflatearbeiding og dampinjeksjon i bitumenproduksjon. 

Selskapet har også et lete- og produksjonssegment for konvensjonell olje. Selskapet har 

hovedkontor i Calgary, Canada. 

Compagnie Petroliere Imperiale LTEE 
 Ca 14 % av inntektene kommer fra utvinning av oljesand 

Compagnie Petroliere Imperiale LTEE er et kanadisk integrert olje- og gasselskap innen 

leting, produksjon, og salg av råolje og naturgass. Selskapet driver med utvinning av 

oljesand i fire prosjekter; Cold Lake, Kearl, Athabasca og Syncrude. Selskapet har 

hovedkontor i Calgary, Canada. 
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Tatneft' PAO 
 Ca 5 % av inntektene kommer fra utvinning av oljesand 

Tatneft' PAO er et integrert russisk olje- og gasselskap innen utvikling, produksjon, raffinering 

og detaljhandel av olje og gass. Selskapet utvikler SVO-felt i Sheshminsky-horisonten, 

Ashalchinsky-feltet, Languevsky-feltet, Karmalinsky-feltet og Lower Karmalinsky-feltet i 

Russland. Selskapet har hovedkontor i Almetjevsk, Russland. 

Husky Energy Inc. 
 Ca 8% av inntektene kommer fra utvinning av oljesand 

Husky Energy Inc. er et integrert olje og gasselskap. Selskapet opererer i Canada, USA og 

Asia. Selskapet utvinner olje fra oljesand i Alberta regionen i Canada. 

Beslutning 
Følgende selskaper er utelukket fra KLP og KLP-fondenes investeringer fra og med 

September 2019:  

- Cenovus Energy Inc. 

- Suncor Energy Inc. 

- Imperial Oil (Compagnie Petroliere Imperiale LTEE) 

- Tatneft' PAO 

- Husky Energy Inc. 
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