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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 STG Global Finance B.V. fra sine investeringer 

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

produktkriterie for tobakk. 

 

2 KLPs Retningslinjer og praksis 
KLP ser på de samme faktorene som SPU når vi klassifiserer hva som defineres som 

produksjon av tobakk. I følge Retningslinje for KLP som ansvarlig investor kategoriseres 

dette følgende2: 

Kriteriet for å utelukke selskaper som produserer tobakk, er begrenset til selve 
tobakksproduktet og omfatter ikke tilhørende produkter som filter og 

smakstilsetninger eller salg av tobakksprodukter. Alle selskaper som selv eller 
gjennom enheter de kontrollerer dyrker tobakksplanter eller bearbeider tobakk 
fram til sluttproduktet, skal utelukkes uavhengig av om tobakksproduksjonen 
utgjør en stor eller en liten del av selskapets virksomhet. 
 

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

STG Global Finance B.V. er datterselskap av morselskapet Scandinavian Tobacco Group A/S. 

STG Global Finance B.V. får 88 prosent av sine inntekter fra produksjon av tobakk gjennom 

sin finansiering av morselskapet.  

Morselskapet Scandinavian Tobacco Group A/S er basert i Danmark og driver med 

produksjon av sigarer og pipetobakk. Selskapets portefølje inneholder mer enn 200 merker 

og har salg til mer enn 100 land rundt om i verden.  

 

1 
https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Retningslinje%20for%20KLP%20som%20ansvarlig%20
investor.pdf 
2 https://www.klp.no/media/samfunnsansvar/Tobakk.pdf  
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4 KLPs vurdering 
Etter KLPs vurdering tilsier de ovenstående opplysningene at selskapets virksomhet ikke er i 

tråd med KLPs retningslinjer som ansvarlig investor da selskapets inntekter fra produksjon 

av tobakk overstiger grensen på null prosent med sine 88 prosent.  

5 Beslutning 
KLP og KLP-fondene utelukker STG Global Finance B.V. fra sine investeringer fra januar 

2022 på grunn av inntekter fra produksjon av tobakk som overstiger grensen på null prosent.  

 

 


