
 

 

Sensitivitet: Begrenset 

Beslutning om å inkludere Incitec Pivot Ltd. 

April 2021 

 

Innledning 

KLP har besluttet å oppheve utelukkelsen av Incitec Pivot Ltd. ("Incitec") fra KLP og KLP-

fondenes investeringer. Incitec er et australsk selskap som driver produksjon av gjødsel, 

sprengstoffkjemikalier og gruvedrift.  

 

KLP utelukket Incitec i 2009 fordi selskapet kjøpte fosfat fra Vest-Sahara til bruk i 

gjødselproduksjon. Incitec 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 direkte dialog med Incitec. I dialogen bekreftet Incitec at de kjøpte fosfat fra Vest-

Sahara sist i 2016.1  Det er en rekke faktorer som avgjør hvor fosfat skal anskaffes for selskapet. 

Det er regulatoriske krav til fosfatproduksjon i Australia, internasjonal etterspørsel og driftskrav 

for anlegg som avgjør hvor fosfat skal anskaffes fra. Incitec har imidlertid ikke forpliktet seg til å 

aldri kjøpe fosfat fra Vest-Sahara. Samtidig oppgir de at det er FN-rammeverket gjeldende for 

Vest- Sahara som danner grunnlag for vurderinger knyttet til fremtidig kjøp av fosfat fra Vest-

Sahara. KLP har bedt om møte med selskapet, men selskapet har ikke svart på denne 

henvendelsen.  

 

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 Incitec gitt uttrykk 

for at det er svært usannsynlig at selskapet kommer til å kjøpe fosfat fra Vest-Sahara i 

fremtiden, men ingen konkrete forpliktelser gjør det vanskelig å avskrive denne muligheten helt. 

 
1 " Our last shipment of phosphate rock from Western Sahara was in December 2016.  Since that date, we 

have not had a requirement for phosphate rock from Western Sahara”. 



 

 

Sensitivitet: Begrenset 

Skulle Inictec gjenoppta kjøp av fosfat fra Vest-Sahara i fremtiden vil KLP på nytt måtte vurdere 

å utelukke selskapet. 

 

 

Beslutning 

Basert på 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 Incitec 

fra KLPs og KLP-fondenes investeringer.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


