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Innledning  
KLP og KLP-fondene (heretter kalt KLP) har besluttet å utelukke selskapene Hexo Corp. og 

Village Farms Intl. fra investeringene på grunn av at selskapenes virksomhet innebærer en 

uakseptabel risiko for grove brudd på grunnleggende etiske normer.   

Selskapene produserer og selger produkter som inneholder cannabis til rekreasjonelle formål. 

FNs konvensjoner om narkotika klassifiserer cannabis som et narkotisk stoff og forbyr 

produksjon, salg mv. av produktet1.   

  
Bakgrunn  
Den internasjonale kontrollen med narkotika, herunder cannabis, reguleres gjennom FNs 

konvensjoner om forbud mot og kontroll med narkotiske stoffer (FNs narkotikakonvensjoner).   

Disse omfatter Den alminnelige narkotikakonvensjonen (1961), Konvensjon om psykotrope 

stoffer (1971) og Konvensjon om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og 

psykotrope stoffer (1988).   

Norge er part i konvensjonene, og dermed bundet av disse. Konvensjonene forbyr produksjon 

og salg av cannabis og legger fast strenge rammer for bruken av cannabis til medisinske og 

vitenskapelige formål.   

Canada legaliserte cannabis for ikke-medisinske formål i 2018. Canada tillater med dette at 

voksne kan kjøpe, besitte og dyrke cannabis til eget bruk. Kommersiell distribusjon og salg 

krever lisens fra staten.  
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1 https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/1988-12-20-1?q=narkotika  
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FNs kontrollorgan for gjennomføring av narkotikakonvensjonene (International Narcotics 

Control Board - INCB) overvåker statenes implementering av narkotikakonvensjonene. De 

fordømte Canadas legalisering2:   

“The legalisation by Canada of cannabis for non-medical purposes is incompatible with the 

legal obligations incumbent on States Parties under the international drug control framework 

and is a violation of fundamental provisions of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, 

as amended by the 1972 Protocol,  according to which State Parties have undertaken  

to limit the production, manufacture, export, import, distribution of, trade in, use and 

possession of drugs exclusively to medical and scientific purposes.”  

  

KLPs retningslinjer   
I henhold til norsk regelverk er cannabis på narkotikalisten og forbudt. Det kan imidlertid gis 

unntak fra forbud i legemiddelloven for medisinsk bruk hvor medisiner med innhold av 

cannabis kan skrives ut eller anvendes i vitenskapelig øyemed.3 KLP vurderer derfor 

selskaper som opererer innenfor dette lovverket og ikke bryter mot internasjonale normer som 

FNs konvensjoner.   

KLPs arbeid med ansvarlige investeringer bygger på internasjonalt anerkjente prinsipper der 

det er bred enighet. Legaliseringen av cannabis i Canada er i strid med FNs 

narkotikakonvensjoner. Produksjon og salg av cannabis til ikke-medisinske formål anses 

derfor å være grove brudd på grunnleggende etiske normer i KLPs retningslinjer for 

ansvarlige investeringer.  

Informasjon om selskapene 
• Hexo Corp. er et cannabisselskap for forbrukerpakker og har som mål å bli en global 

bransjeleder innenfor cannabis med en av de høyeste markedsandelene i Canada.  

Selskapet får 98 prosent av totale inntekter fra cannabis til rekreasjonelle formål, og 

kun 2 prosent fra medisinsk cannabis4. 

• Village Farms Intl. (morselskapet) er sammen med datterselskapene en av de største 

drivhusdyrkerne i Nord-Amerika. I november 2020 økte selskapet ditt eierskap i Pure 

Sunfarms Corp. til 100 prosent eierskap, noe som gjorde de til eierne av en av de 

største cannabisvirksomhetene i verden. Pure Sunfarms selger cannabis til 

rekreasjonelle formål. Gjennom sitt eierskap får selskapet rundt 10 prosent av sine 

totale inntekter5. 

Beslutning  
KLP og KLP-fondene utelukker Hexo Corp. og Village Farms Intl. fra investeringene på grunn 

av en uakseptabel risiko for grove brudd på grunnleggende etiske normer.  

  

 
2 https://www.incb.org/incb/en/news/press-releases/2018/statement-by-the-international-

narcoticscontrol-board-on-the-entry-into-force-of-bill-c-45-legalising-cannabis-for-non-medical-

purposes-incanada.html  

3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-14-199/%C2%A75#%C2%A75 2  

  
4 https://staticproduction.s3.amazonaws.com/financial-
statements/2020/Q4/FY20+ANNUAL+REPORT+FINAL.pdf  
5 https://villagefarms.com/wp-content/uploads/2021/04/VFF_10K_Master-FINAL-EDGAR-in-PDF.pdf  
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