
 
 

 

 

 

 

 

 

Beslutning om utelukkelse fra 

investeringsporteføljer 
 

2. desember 2013 

 

 

 

Innledning 
KLP og KLP-fondene har besluttet å utelukke de fem selskapene WTK Berhad Holdings, Ta Ann 

Berhad Holdings, Zijin Mining Group, Volcan Compañia Minera og Zuari Agro Chemicals fra våre 

investeringsporteføljer fra og med 1. desember 2013. 

 

Finansdepartementet offentliggjorde 14. oktober 2013 at de samme selskapene er utelukket fra Statens 

pensjonsfond – Utlands (SPUs) investeringer med bakgrunn i tilrådning fra Etikkrådet. 

 

Av de fem selskapene er det kun ett selskap, Zijin Mining Group, hvor KLP og KLP-fondene har vært 

investert og som per i dag inngår i våre referanseindekser. Selskapet inngår i MSCIs indeks for 

fremvoksende markeder og våre investeringer utgjorde i oktober 2013 i overkant av en million aksjer i 

selskapet til en total verdi av cirka 1,4 millioner kroner. 

 

 

Brudd med retningslinjene 
 

1. WTK Berhad Holdings 
Etikkrådet tilrår å utelukke det malaysiske selskapet WTK Holdings Berhad (WTK) på grunn av en 

uakseptabel risiko for at selskapet gjennom sin skogsdrift er ansvarlig for alvorlig miljøskade. WTK er 

et malaysisk skogselskap som driver med tømmerhogst og produksjon av kryssfinér og trelast. 

 

Rådet har lagt vekt på miljøskadene knyttet til konverteringen av tropisk skog til plantasjer, 

miljøskader fra hogst, og at selskapets virksomhet ser ut til å bryte med vanlige konsesjonsbetingelser 

og dermed kan antas å være ulovlig. I sin vurdering har rådet lagt vekt på omfanget av skaden og i 

hvilken grad den medfører langvarige eller irreversible virkninger, om miljøskadene er et brudd på 

nasjonale krav og internasjonale normer, og hva selskapet har gjort for å redusere skadevirkningene. 

 



For mer informasjon, les hele tilrådningen fra Etikkrådet. 

 

2. Ta Ann Berhad Holdings 
Etikkrådet tilrår å utelukke det malaysiske selskapet Ta Ann Holdings Berhad (Ta Ann) på grunn av 

en uakseptabel risiko for at selskapet gjennom sin skogsdrift er ansvarlig for alvorlig miljøskade. Ta 

Ann er et malaysisk skogselskap med hovedvirksomhet på Borneo i Sarawak, Malaysia. Selskapet 

driver hogst av tropisk skog, og er i tillegg i ferd med å konvertere store skogområder til plantasjer for 

produksjon av trevirke og palmeolje. 

 
Rådet har vurdert miljøvirkningene knyttet til hogst og avskoging i Ta Anns konsesjonsområder i 

Sarawak. Rådet har særlig vurdert i hvilken grad konsesjonsområdene overlapper med områder med 

høye økologiske verdier, og hvilke konsekvenser konverteringen av skog medfører for truede arter og 

deres leveområder. 
 

For mer informasjon, les hele tilrådningen fra Etikkrådet. 

 

3. Zijin Mining Group 
Etikkrådet tilråder å utelukke det kinesiske selskapet Zijin Mining Group Co Ltd (Zijin) på grunn av 

en uakseptabel risiko for at selskapet gjennom sin virksomhet vil forårsake alvorlig miljøskade. Zijin 

er en stor produsent av gull, kobber og sink og har en rekke anlegg for mineralutvinning og 

metallfremstilling. Det har de senere år vært flere alvorlige hendelser ved selskapets anlegg hvor 

deponidemninger for gruve- og prosessavfall har kollapset og ført til omfattende forurensning og tap 

av menneskeliv. 

 

Det dreier seg om demninger til avfallsdeponier som har kollapset, slik at store mengder gruveavfall, 

industriavfall og miljø- og helseskadelige kjemikalier har blitt ført ut i vassdrag eller har oversvømt 

bebyggelse og jordbruksland. I løpet av det siste tiår har det vært rapportert om minst syv slike 

hendelser ved selskapets anlegg i Kina. 

 

For mer informasjon, les hele tilrådningen fra Etikkrådet. 

 

4. Volcan Compañia Minera 
Etikkrådet tilråder å utelukke det peruanske selskapet Volcan Compaiiia Minera SAA (Volcan) på 

grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet gjennom sin gruvedrift i Cerro de Pasco, Peru, 

medvirker til alvorlig miljøskade. Volcan er Perus største produsent av bly og sølv samt landets nest 

største produsent av sink Gruven ligger midt i en by på 70 000 innbyggere. Ettersom gruvedriften 

finner sted i boligområder i byen, har rådet lagt vekt på konsekvensene av gruvedriften for menneskers 

liv og helse, spesielt risikoen for helseskader hos barn som følge av høye blykonsentrasjoner i jord og 

vann. 

 

For mer informasjon, les hele tilrådningen fra Etikkrådet. 

 

5. Zuari Agro Chemicals 
Etikkrådet tilråder å utelukke det indiske selskapet Zuari Agro Chemicals Ltd.1 (Zuari) på grunn 

av en uakseptabel risiko for at selskapet gjennom sin produksjon av hybridfrø medvirker til de 

verste former for barnearbeid.  

 

Etikkrådet undersøkte omfanget av barnearbeid ved hybridfrøproduksjonen for selskapet i 2011 

og 2012. Det ble funnet at gjennomsnittlig 20 og inntil 30 prosent av arbeidsstokken ved 

produksjon av frø for selskapet var barn. Etikkrådet har lagt til grunn at selskapet ikke selv eier 

gårdsbrukene der frøene dyrkes, og formelt sett heller ikke har ansatt de som arbeider der, men at 

frøene likevel dyrkes på oppdrag for og under tilsyn av selskapet. 

 

http://www.regjeringen.no/pages/1930865/WTK.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/1930865/ta_ann.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/1930865/Zijin.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/1930865/Volcan.pdf


Etikkrådet har i sin vurdering lagt vekt på den systematiske bruken av barn ved produksjonen for 

selskapet. Barnas unge alder og helsefaren disse utsettes for ved arbeidet, blant annet som følge av 

bruk av sprøytemidler, tilsier at dette anses som de verste former for barnearbeid. Etikkrådet har 

videre lagt vekt på at risikoen for barnearbeid er velkjent i denne bransjen, at selskapet har et tett 

samarbeid med bøndene som bruker barnearbeid, og at selskapet ikke har noen konkrete tiltak for 

å redusere omfanget av barnearbeid. 

 

For mer informasjon, les hele tilrådningen fra Etikkrådet. 

 

 

Beslutning 
Basert på Etikkrådets tilrådning og Finansdepartementets beslutning om å utelukke de fem selskapene, 

er det besluttet at selskapene også utelukkes fra KLPs og KLP-fondenes investeringsunivers. 

 

http://www.regjeringen.no/pages/1930865/Zuari.pdf

