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1 Innledning 
Ifølge Retningslinje for KLP som ansvarlig investor1 utelukkes selskap som medvirker til 

grove eller systematiske brudd på internasjonale normer fra KLP og KLP-fondenes 

porteføljer.  

KLP og KLP-fondene har besluttet å utelukke 6 selskaper fra sine investeringer på grunn av 

inntekter fra produksjon av alkohol. Den aktuelle beslutningen er basert på KLPs 

produktkriterie for alkohol2.    

 

2 KLPs Retningslinjer og praksis 
Per Mai 2019 besluttet styret i KLP å innføre et produktkriterie for utelukkelse av selskaper 

involvert i produksjon av alkohol. Bakgrunnen for vedtaket er at:  

• KLP ikke ønsker å tjene penger på investeringer i alkohol  

• Pensjonsmidler og sparepenger kan bidra til bærekraftig utvikling og positive 

samfunnseffekter ved å være investert i andre selskaper  

• Misbruk av disse produktene rammer sårbare grupper av befolkningen og medfører 

negative samfunnseffekter og kostnader. I Norge bæres disse negative effekter og 

kostnader ofte av KLPs kunder og eiere 

Med bakgrunn i dette har KLP besluttet å ikke investere i selskaper som får mer enn 5 

prosent inntekt fra produksjon av alkohol. 

3 Opplysninger om selskapene 
KLP får data og analyser fra vår dataleverandør MSCI Inc. 

3.1 Beijing Yanjing Brewery Co Ltd. 
Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd. er et Kina-basert selskap som hovedsakelig driver med 

brygging og distribusjon av øl. 

Selskapet får 92 prosent inntekter fra produksjon av alkohol. 

 

1 
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Retningslinje%20for%20KLP%20som%20ansvarlig%20
investor.pdf 
2 https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Alkohol.kriterie.pdf  
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3.2 Suntory Holdings Ltd 
Selskapet er en del av Suntory Beverage & Food Limited, et Japan-basert selskap som 

hovedsakelig driver med produksjon og salg av drikkevarer og mat. 

Selskapet får 41 prosent inntekter fra produksjon av alkohol. 

3.3 Tejon Ranch Co 
Tejon Ranch Co. er et diversifisert eiendomsutviklings- og agribusiness-selskap. 

Selskapet får 6,85 prosent av inntekter fra produksjon av alkohol.  

3.4 Duckhorn Portfolio Inc 
Duckhorn Portfolio Inc er en produsent av vin. 

Selskapet får 95 prosent av inntekter fra produksjon av alkohol. 

3.5 Anora Group Oyj 
Anora Group Oyj er et finsk selskap som produserer, markedsfører, selger, importerer og 

eksporterer alkoholholdige drikkevarer i Nordiske- og Baltiske land.  

Selskapet får 62 prosent av inntekter fra produksjon av alkohol. 

3.6 Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 
Anhui Yingjia Distillery er et Kina-basert selskap som blant annet produserer likørprodukter.  

Selskapet får 100 prosent av inntekter fra produksjon av alkohol.  

 

 

4 KLPs vurdering 
Etter KLPs vurdering tilsier de ovenstående opplysningene at selskapenes virksomhet ikke er 

i tråd med KLPs retningslinjer som ansvarlig investor da selskapenes inntekter fra 

produksjon av alkohol overstiger grensen på fem prosent. 

5 Beslutning 
KLP og KLP-fondene utelukker de 6 ovennevnte selskapene fra sine investeringer fra januar 

2022 på grunn av inntekter fra produksjon av alkohol som overstiger grensen på fem 

prosent.  

 

 


