Beslutning om inkludering av Wesfarmers,
Ltd.
8. desember 2015

Innledning
KLP har besluttet å oppheve utelukkelsen av Wesfarmers, Ltd. ("Wesfarmers") fra KLP og KLPfondenes investeringer gjeldende fra 8. desember 2015. Wesfarmers er et australsk matvare- og
råvareselskap.
KLP utelukket Wesfarmers i 2007 fordi selskapets datterselskap, CSBP, kjøpte fosfat fra VestSahara til bruk i gjødselproduksjon. Wesfarmers kjøper ikke lenger fosfat fra Vest-Sahara og har
ingen planer om å gjøre det i den nærmeste fremtiden. Grunnlaget for utelukkelse er derfor ikke
lenger til stede.

Dialog
KLP har vært i dialog med Wesfarmers direkte og gjennom tjenesteleverandøren GES. I et møte
den 3. august 2015 bekreftet Wesfarmers til KLP at selskapet benytter en ny teknologi i sin
produksjonsprosess 1 slik at det ikke lenger er behov for å kjøpe fosfat fra Vest-Sahara. Selskapet
kjøpte fosfat fra Vest-Sahara sist i 2012. 2 Wesfarmers har imidlertid ikke forpliktet seg til å aldri
kjøpe fosfat fra Vest-Sahara, men oppgir at det har ingen planer om å gjøre det så lenge
teknologien i deres produksjonsprosess fungerer etter hensikt.

Vurdering
KLP har vurdert at grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er til stede. Dette faktum er i de fleste
tilfeller nok for inkludering av et selskap som har vært utelukket. I tillegg har Wesfarmers
annonsert at det er svært usannsynlig at selskapet kommer til å kjøpe fosfat fra Vest-Sahara i
fremtiden, men at usikkerheten rundt deres ny produksjonsprosess gjør det vanskelig å avskrive
denne eventualiteten helt. Skulle Wesfarmers allikevel gjenoppta kjøp av fosfat fra Vest-Sahara i
fremtiden vil KLP på nytt måtte vurdere å utelukke selskapet.

1

"Regenerative thermal oxidation" (RTO) teknologi.
"Since the commissioning of CSBP’s regenerative thermal oxidiser (RTO) in 2012, we have not imported
phosphate rock from Western Sahara, and continue to monitor the RTO’s performance." Wesfarmers,
Sustainability Report 2014.URL: http://www.wescef.com.au/sustainability-and-safety/Sustainability-report2014.aspx.
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Beslutning
Basert på en vurdering at grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er til stede og at selskapet ikke
har planer om å gjenoppta kjøp av fosfat fra Vest-Sahara, beslutter KLP å oppheve utelukkelsen
av Wesfarmers fra KLPs og KLP-fondenes investeringer per 8. desember 2015.
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