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Innledning
Precious Shipping PLC ble utelukket grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirket til alvorlig
miljøskade og grove krenkelser på menneskerettigheter. Beslutningen er i stor grad basert på
Etikkrådets tilrådning om å oppheve ekskluderingen fra Statens pensjonsfond utland (SPU) som ble
offentliggjort 1. juli 2021.1
Precious Shipping PLC er et thailandsk rederiselskap som hovedsakelig eier og opererer bulkskip.
Etikkrådet offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 16. januar 2018. KLP og KLPfondene (heretter kalt KLP) besluttet å utelukke selskapet i januar 2018 på bakgrunn av Etikkrådets
tilrådning.
Utgangspunktet for Etikkrådets vurdering på dette tidspunktet var at Precious Shipping PCL i flere år
hadde avhendet utrangerte skip ved å sende disse til opphugging på strender i Bangladesh og
Pakistan hvor arbeidsforholdene er svært dårlige, og forurensningen av miljøet betydelig. Rådet anså
at selskapet gjennom å avhende skip for opphugging på denne måten kunne sies å medvirke til grove
menneskerettighetsbrudd og alvorlig miljøskade.

Etikkrådets vurdering
Etikkrådet følger løpende med på informasjon om skip som hugges i Pakistan og Bangladesh, og har
ikke funnet informasjon om at Precious Shipping PCL skal ha avhendet skip til opphugging der etter
2016 noe selskapet også bekrefter overfor Etikkrådet. Videre har selskapet opplyst at det for tiden
heller ikke foreligger noen planer om å avhende utrangerte skip til opphugging. Det har dermed løpt
fire år uten at selskapet har avhendet ytterligere skip til beaching. I tillegg viser selskapet en
intensjon om at selskapet heretter vil tilstrebe at dets avhending av utrangerte skip skal skje på en
ansvarlig måte. En mer detaljert beskrivelse av saken finnes i Etikkrådets tilrådning.2

KLPs retningslinjer og analyse
I punkt 6.3 i "Retningslinje for KLPs som ansvarlig investor" heter det at:
KLP skal utelukke selskaper fra investeringer der det er en uakseptabel risiko for at
selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for …
•
•

grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter …
alvorlig miljøskade

Ordlyden i denne bestemmelsen er identisk med ordlyden i Retningslinjer for observasjon og
utelukkelse fra Statens Pensjonsfond Utland.
Resonnementet i Etikkrådets tilrådning er godt begrunnet og inkluderer omfattende kildemateriale.
KLP ser på derfor ingen grunn til å avvike fra deres konklusjon.
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https://etikkradet.no/precious-shipping-pcl-opphevelse-av-utelukkelse/
https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/275/2021/06/Precios-Shipping-opphev-NO-13655.pdf

Beslutning
KLP og KLP-fondene anbefaler å inkludere Precious Shipping PLC på bakgrunn av at selskapet ikke
lenger medvirker til miljøskade og grove krenkelser på menneskerettigheter.

